PŘIHLÁŠKA a EVIDENČNÍ LIST ČLENA

PŘIHLÁŠKA a EVIDENČNÍ LIST ČLENA

Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny,
Průmyslová 1030, Staré Město, 739 61 Třinec, Číslo organizace: 032038

Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny,
Průmyslová 1030, Staré Město, 739 61 Třinec, Číslo organizace: 032038

Příjmení:

Jméno:

Ulice a číslo popisné:

Telefon:

Titul:

PSČ:

Datum narození:

Obec:

Jméno:

Ulice a číslo popisné:

E-mail:

Evidenční číslo - provoz:

Příjmení:

Telefon:

Číslo OJ/PO:

GARANT (jméno, ev. číslo)

Podpis předsedy OJ/PO:

Datum registrace:

PSČ:

Přihlašuji se za člena Odborového svazu KOVO a zavazuji se plnit své povinnosti vyplývající ze Stanov OS KOVO,
zejména platit stanovený měsíční členský příspěvek dle Stanov OS KOVO.
Souhlas s prováděním srážky ze mzdy k úhradě členských příspěvků

Datum narození:

Obec:

E-mail:

Evidenční číslo - provoz:

Reg. balíček:

Titul:

Číslo OJ/PO:

GARANT (jméno, ev. číslo)

Podpis předsedy OJ/PO:

Datum registrace:

Reg. balíček:

Přihlašuji se za člena Odborového svazu KOVO a zavazuji se plnit své povinnosti vyplývající ze Stanov OS KOVO,
zejména platit stanovený měsíční členský příspěvek dle Stanov OS KOVO.
Souhlas s prováděním srážky ze mzdy k úhradě členských příspěvků

Souhlasím s prováděním srážek ze své mzdy, náhrad mzdy, případně odměn u zaměstnavatele k úhradě členských
příspěvků ve výši 1% ze své čisté mzdy, náhrady mzdy nebo odměny, a to počínaje dnem podpisu této přihlášky.
Jednotlivé měsíční srážky členských příspěvků budou zasílány zaměstnavatelem Základní organizaci Odborového
svazu KOVO Třinecké železárny, IČ 14613522, Průmyslová 1030, Staré Město, 739 61 Třinec (dále jen ZO OS KOVO TŽ)
na účet č. 105919881/0300 vedený u peněžního ústavu ČSOB, a.s. a to pravidelně měsíčně, vždy ke dni výplaty mzdy
zaměstnance – člena. Souhlasím s tím, aby zaměstnavatel sděloval ZO OS KOVO TŽ informace o výši čisté mzdy,
náhrad mzdy případně odměn.

Souhlasím s prováděním srážek ze své mzdy, náhrad mzdy, případně odměn u zaměstnavatele k úhradě členských
příspěvků ve výši 1% ze své čisté mzdy, náhrady mzdy nebo odměny, a to počínaje dnem podpisu této přihlášky.
Jednotlivé měsíční srážky členských příspěvků budou zasílány zaměstnavatelem Základní organizaci Odborového
svazu KOVO Třinecké železárny, IČ 14613522, Průmyslová 1030, Staré Město, 739 61 Třinec (dále jen ZO OS KOVO TŽ)
na účet č. 105919881/0300 vedený u peněžního ústavu ČSOB, a.s. a to pravidelně měsíčně, vždy ke dni výplaty mzdy
zaměstnance – člena. Souhlasím s tím, aby zaměstnavatel sděloval ZO OS KOVO TŽ informace o výši čisté mzdy,
náhrad mzdy případně odměn.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této Přihlášce a evidenčním listu člena za účelem evidence
člena v OS KOVO a činností podle Stanov OS KOVO a vnitřních předpisů OS KOVO podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v této Přihlášce a evidenčním listu člena za účelem evidence
člena v OS KOVO a činností podle Stanov OS KOVO a vnitřních předpisů OS KOVO podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Datum a místo podpisu

Podpis člena

Datum a místo podpisu

Podpis člena

- tučně orámované části vyplní nový člen, šrafované ZO, garant zodpovídá za správnost údajů, použijte hůlkové písmo

- tučně orámované části vyplní nový člen, šrafované ZO, garant zodpovídá za správnost údajů, použijte hůlkové písmo

- za ZO OS KOVO TŽ vyřizuje Morcinek David, 558532110, 725996887

- za ZO OS KOVO TŽ vyřizuje Morcinek David, 558532110, 725996887

