
Přihláška ke členství 

do spolku ULITA Černilov, z. s.
se sídlem Černilov 215, 503 43
reg. Krajským soudem v Hradci Králové pod č. j. L 6870
IČ 26575094
ulita.cernilov@email.cz
www.ulita.cernilov.eu

Příjmení

Jméno

Titul

Datum narození

Zákonný zástupce dítěte do 
15ti let
Trvalé bydliště 
(ulice, číslo, PSČ, město)
Korespondenční adresa
(je-li odlišná od trv.bydliště)
Telefon

E-mail

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými Stanovami Ulity Černilov, z. s. (dále 
jen „Spolek“), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze výboru Spolku, který 
rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena 
Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními 
předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.

Souhlasím s tím, že mohu být fotografován, natáčen při aktivitách spolku.Fotografie a záznamy
budou použity pro prezentaci a propagaci  spolku a je s nimi citlivě nakládáno. 

Informace o zpracování osobních údajů

Všechny údaje uvedené v tomto formuláři jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro vnitřní potřebu 
spolku. 

Ulita Černilov, z.s. prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromažďovány

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

V ……………………………….. dne ……………. Podpis ……………………..

Žadatel/zákonný zástupce
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