Přihláška do spolku Lepší Chuchle z. s.
IČO: 119 87 227, se sídlem Hvězdářská 514/10, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaném
pod sp. zn. L 75482 ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
Já, níže podepsaný/á,
Jméno, příjmení, příp. titul: …………………………………………………………………………...
Datum narození: ………………………………………………………………………………………...
Trvalé bydliště (ulice, číslo, PSČ, město): ……………………………………………………….......
Korespondenční adresa (je-li odlišná od trvalého bydliště):……....………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: .......................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................
svým podpisem čestně prohlašuji a potvrzuji, že:
•

jsem se řádně seznámil/a a souhlasím se stanovami spolku Lepší Chuchle z. s., IČO: 119
87 227, se sídlem Hvězdářská 514/10, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, zapsaném ve
spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 75482 (dále jen
„Spolek“) v jejich aktuálním znění dostupném ve sbírce listin spolkového rejstříku, které jsou
připojeny k této přihlášce jako Příloha I;

• se chci stát členem Spolku a že splňuji požadavky právních předpisů a stanov pro členství
ve Spolku, zejména že vlastním (výlučně či ve spoluvlastnictví včetně SJM) nemovitost
v katastrálním území Velká Chuchle nebo Malá Chuchle nebo mám trvalé bydliště
v katastrálním území Velká Chuchle nebo Malá Chuchle;
• jako člen Spolku budu plnit veškeré povinnosti člena Spolku v souladu s právními předpisy
a stanovami Spolku a budu se řídit se stanovami Spolku, vždy v jejich aktuálním znění;
• tímto závazně a neodvolatelně žádám příslušný orgán Spolku o přijetí za člena Spolku;
• souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby
Spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a Nařízením
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tento souhlas
poskytuji na dobu mého členství ve Spolku;
• veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.
Dále tímto prohlašuji, že mám zájem o kandidaturu do zastupitelstva Městské části Praha
- Velká Chuchle (škrtněte nevyhovující) ANO X NE
dne: ……………...................................... podpis: ……………………...............
Předseda Spolku, pan Viktor Kobes, potvrzuje, že výše uvedená přihláška člena Spolku
mu byla doručena dne .......................... a že je výše uvedená osoba přijata v souladu se
s právními předpisy a stanovami Spolku za člena Spolku a její členství vzniká dnem
.......................

.................................................
Viktor Kobes, předseda Spolku

