PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA DRUŽSTVA
JEDNOTY, OD TÁBOR
Žádám o přijetí za člena Jednoty, obchodního družstva v Táboře a prohlašuji, že obsah stanov
družstva, zejména práva a povinnosti členů, jsou mi známy. Zavazuji se složit základní členský
vklad 300,- Kč při podání této žádosti.
Příjmení a jméno: …………………………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………………………………………………
Bydliště:………………………………………………………………………………PSČ………….
Členská základna při prodejně: ………………………………………………………………………
Prohlašuji, že splňuji podmínky vzniku členství, souhlasím se zpracováváním mých shora
uvedených osobních dat pro účely členské evidence a zavazuji se vždy jednat v souladu se
stanovami družstva.
V …………………… dne …………………
……………………………………………….
vlastnoruční podpis
Základní práva člena družstva:
 Vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva
 Hodnotit jako delegát na shromáždění delegátů činnost volených orgánů družstva a zaměstnanců
družstva
 Volit a být volen za člen orgánů družstva
 Podílet se na výhodách poskytovaných družstvem
Povinnosti člena družstva:
 Dodržovat stanovy družstva a usnesení jeho orgánů, plnit smluvní závazky k družstvu, chránit
majetek družstva
 Členská práva uskutečňovat a využívat výhradně pro vlastní potřebu
 Získávat zboží pro svoji potřebu převážně nákupem v prodejnách družstva
 Oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného
odkladu, nejdéle však do 30 dnů
 Podílet se uhrazovací povinnosti v souladu se stanovami na úhradě ztráty družstva podle
rozhodnutí shromáždění delegátů
 Zdržet se jakéhokoliv jednání, které je v rozporu se stanovami družstva nebo které může
způsobit družstvu majetkovou újmu
Práva a povinnosti člena družstva jsou uvedeny ve STANOVÁCH Jednoty, OD Tábor.
Právům a povinnostem člena odpovídají korespondující práva a povinnosti družstva.
Zápisné a základní členský vklad zaplacen: …………………………………………………………
Schváleno v představenstvu družstva: ……………………………………………………………….
Přiděleno členské číslo: ………………………………………………………………………………
OTOČTE PROSÍM

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uděluji souhlas se zpracováním těchto mých osobních údajů:
Mobilní telefon: ………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………
Na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno,
příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon, e-mail), které jste nám poskytl, informace o
nakoupených výrobcích a službách, o nárocích na slevy a jiných výhodách, o naší předchozí
komunikaci anebo jiném kontaktu.
Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem zaslání informací o aktuálních akcích, nabídkách a
soutěžích a zajištění Vaší účasti v nich, nabízení našich výrobků a služeb, zvyšování kvality a
komplexnosti naší komunikace s Vámi a marketingového analyzování a profilování s cílem
přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a potřebám dalších zákazníků. V případě Vašeho zájmu o
účast ve věrnostním programu naší společnosti, budeme Vaše údaje včetně čísla Vaší věrnostní karty
zpracovávat pro účely vedení Vašeho bodového konta a přiznávání příslušných výhod.
Naše společnost neposkytuje osobní údaje svých zákazníků třetím osobám pro jejich marketingové
anebo jiné obchodní aktivity. Vaše osobní údaje bude naše společnost zpracovávat automatizovaně i
manuálně jen za pomoci vlastních zaměstnanců anebo smluvních partnerů, kteří pro nás technicky
zajišťují rozesílání našich obchodních a reklamních materiálů.

Jako

člen uděluji Jednotě, obchodnímu družstvu Tábor, IČ: 00031925, se sídlem Budějovická 1413,
390 02 Tábor, souhlas se zpracováním osobních údajů za níže uvedenými marketingovými účely.
Souhlas se zpracováním mých údajů v rozsahu a způsobem zde uvedeným uděluji po dobu
20 let.
Prohlašuji, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený v souladu s GDPR a
souvisejícími právními předpisy, byl udělen jako svobodný a vážný projev vůle prostý omylu.
Prohlašuji, že jsem si vědom/a mého oprávnění souhlas kdykoliv odvolat.
Dále prohlašuji, že jsem byl/a správcem informován/a o všech skutečnostech a okolnostech
zpracování osobních údajů, zejména totožnosti správce, účelech zpracování, operacích zpracování,
kategoriích dotčených osobních údajů, době, po kterou budou osobní údaje uloženy, příjemcích nebo
kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, jakož i o právech, které
mi GDPR přiznává, především právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu a výmaz; právu
souhlas kdykoli odvolat, právu požadovat informaci, jaké údaje o mně správce zpracovává, právu
vznést námitku proti zpracování a právu obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností
souvisejících se zpracováním osobních údajů na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

………………………………………….
Datum

…………………………………..
Podpis

