Una voce Česká a Slovenská republika

PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení, titul:

Datum narození:

Bydliště (místo a ulice):

č. p.:

Pošta, PSČ:

Tel.:

Diecéze, farnost:

E-mail:

O činnosti Una voce CS si přeji býti informován/a:

□ poštou

□ e-mailem

□ via facebook

□ žádné informace nezasílat

Prohlašuji, že souhlasím s platnými stanovami Una voce CS. Údaje o jménu, příjmení, datu narození a bydlišti jsou považovány za osobní
údaje podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prohlašuji proto, že dle §9, písm. a) tohoto zákona dávám občanském u
sdružení Una voce souhlas ke zpracování mých osobních údajů uvedených na této listině pro ú čely činnosti sdružení a placení členských
příspěvků. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do jeho písemného odvolání, případně do zániku sdružení. Byl/a jsem poučen/a o t om, že
tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, jakož i o dalších mých právech vyplývajících z uvedeného zákona.
Datum a místo podpisu:

Podpis:

Za člena přijat/a dne:

Podpis, razítko:
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