
Razítko

                                                                                                                        Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svým podpisem dávám výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto Účetním dokladu 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. Údaje obsažené v tomto Účetním dokladu slouží pouze pro evidenci v účetnictví ZO OS KOVO TŽ a nebudou dále zpracovávány ani poskytovány třetím stranám.

* Příloha: Žádost o sociální výpomoc

ÚČETNÍ DOKLAD č. 5a

Výpomoc dle Metodického pokynu část C, bod 2.5.1 resp. 2.5.2

5.1 Sociální výpomoc členům nebo rodinným příslušníkům dle P-VZO *

Sociální výpomoc členům nebo rodinným příslušníkům dle OJ, PO. OD *

Položka Příjmení a jméno Evidenční číslo a provoz Kč Podpis

Základní organizace Odborového svazu 

KOVO Třinecké železárny, Průmyslová 

1030, Staré Město, 739 61 Třinec               

Číslo organizace: 032038

SOCIÁLNÍ VÝPOMOC
Číslo listu:              /

Hospodář Předseda

5.2

                                                                                                                        Souhlas se zpracováním osobních údajů

Svým podpisem dávám výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto Účetním dokladu 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. Údaje obsažené v tomto Účetním dokladu slouží pouze pro evidenci v účetnictví ZO OS KOVO TŽ a nebudou dále zpracovávány ani poskytovány třetím stranám.

Hospodář Předseda Razítko

* Příloha: Žádost o sociální výpomoc

Položka Příjmení a jméno Evidenční číslo a provoz Kč Podpis
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Sociální výpomoc členům nebo rodinným příslušníkům dle P-VZO *

Sociální výpomoc členům nebo rodinným příslušníkům dle OJ, PO. OD *

Základní organizace Odborového svazu 

KOVO Třinecké železárny, Průmyslová 

1030, Staré Město, 739 61 Třinec               

Číslo organizace: 032038

SOCIÁLNÍ VÝPOMOC
Číslo listu:              /
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