Svaz účetních Ústí nad Labem
Dvořákova 3134/2, 400 01, Ústí nad Labem, IČ: 046 63 012
Tel.: 603 143 986, su@sivre.cz , www.sivre.cz

Žádost o členství
ve Svazu účetních Ústí nad Labem
Firma (pouze kolektivní člen):
nebo
Jméno:
Příjmení:
Titul:
Adresa-ulice:

č. popisné:

č. orientační:

Město:
PSČ:
Mobil:
E-mail:
Vaše poznámky:
Tučně označená pole musí být vyplněna.
Žádost, prosím, vyplňte a odešlete na Svaz účetních Ústí nad Labem, z. s.
e-mailem či poštou. Následně obdržíte přihlášku k vyplnění. Po jejím přijetí naší
základní organizací a po uhrazení členského příspěvku Vás zaregistrujeme a
zašleme Vám členský průkaz.
Pokud se také přihlásíte k Etickému kodexu, obdržíte průkaz člena přihlášeného
k etickému kodexu. Osvědčení o dodržování Etického kodexu obdržíte po splnění
podmínek uvedených v Etickém kodexu a uhrazení správního poplatku.
Souhlas se zpracováním osobních údajů a elektronickou komunikací prostřednictvím e-mailu
Tímto vyslovuji souhlas s tím, že Svaz účetních Ústí nad Labem jako správce, bude pro účely evidence členské základny a pro účely nabídek svých akcí
zpracovávat mé osobní údaje v rozsahu uvedeném v přihlášce. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů v automatizovaně vedené databázi správcem, případně zpracovatelem (zejména obchodním zástupcem správce), se kterým správce
uzavře smlouvu. Rovněž souhlasím s komunikací a zasílám obchodních sdělení elektronickými prostředky. Poučení: máte právo být informováni o osobních
údajích o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo
zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem,
zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby
správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší
žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.
S vědomím, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů na dobu neurčitou, až do jeho případného odvolání,
což stvrzuji svým podpisem na přihlášce.

V:

Dne:

Podpis (razítko):

