ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA

do občanského sdružení

Reforma společnosti, o.s.

Se sídlem v Ostravě, Na Vizině 1700/24, PSČ 710 00, reg. MVČR dne 7. 6. 2010 pod č.j. VS/1-1/80 262/10-R, IČ 228 65 845
Číslo účtu: FIO banka 2900123451/2010
www.ekonomickareforma.cz
Email: ekonomickareforma@volny.cz

Jméno:

Příjmení, titul:

Datum narození:

telefon:

e-mail

Bydliště:

PSČ:

Korespondenční adresa:

PSČ:

Oblast, o kterou se zajímám:
1.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se Stanovami občanského sdružení Reforma společnosti, o.s., souhlasím
s nimi a chci se stát členem. Zavazuji se platit členské příspěvky ve stanovené výši 500.- Kč/rok.

2.

Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby občanského sdružení. Tyto
činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytnut na dobu mého členství v občanském sdružení. Žadatel
potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné.

V …………………………………………. Datum: ……………………………………. Podpis:………………………………………….

--------------------------------------------------------- zde odstřihněte--------------------------------------------------------------

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
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Reforma společnosti, o.s.

Se sídlem v Ostravě, Na Vizině 1700/24, PSČ 710 00, reg. MVČR dne 7. 6. 2010 pod č.j. VS/1-1/80 262/10-R, IČ 228 65 845
Číslo účtu: FIO banka 2900123451/2010
www.ekonomickareforma.cz
Email: ekonomickareforma@volny.cz

Jméno:

Příjmení, titul:

Datum narození:

telefon:

e-mail

Bydliště:

PSČ:

Korespondenční adresa:

PSČ:

Oblast, o kterou se zajímám:
3.
4.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil se Stanovami občanského sdružení Reforma společnosti, o.s., souhlasím
s nimi a chci se stát členem. Zavazuji se platit členské příspěvky ve stanovené výši 500.- Kč/rok.
Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů pro vnitřní potřeby občanského sdružení. Tyto
činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytnut na dobu mého členství v občanském sdružení. Žadatel
potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné.

V …………………………………………. Datum: ……………………………………. Podpis:………………………………………….

