Společenstvo uměleckých kovářů
a zámečníků, kovářů–podkovářů
Čech, Moravy a Slezska,
živnostenské společenstvo
sekce „podkovari.cz“

Přihláška do sekce podkovářů – www.podkovari.cz
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:
Datum narození:
Mobil:

PSČ:
www. stránky
E – mail:

Obor činnosti: ( zaškrtněte příslušné možnosti nebo vypište do kolonky jiné )
podkovářství
O kovářství
O
jiné:

Kvalifikace: ( uveďte získané vysvědčení, osvědčení a tituly, nebo délku praxe v oboru )

Byl jsem seznámen se stanovami Společenstva. Souhlasím se zpracováním osobních ůdajů.
Svým podpisem beru na vědomí, že níže uvedení správci Společenstvo uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech,
Moravy a Slezska (Bednářova 20, 61900 Brno, IČ: 26611422, Registrace Ministerstvem vnitra ČR byla provedena 9. prosince 2002 a ve
spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně pod značkou L 9483) a Hospodářská komora České republiky se sídlem Florentinum, Na
Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO 49279530, spisová značka A 8179 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“),
zpracovávají moje osobní údaje pro účely vyplývající ze stanov či zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky.
Správci zpracovávají osobní údaje za účelem vedení členské databáze, k zasílání sdělení o akcích pořádaných správcem, k uveřejňování
informací v informačních materiálech, časopise a bulletinech, vydávaných správci.
Prohlášení správce:
Správci zpracovávají Vaše osobní údaje uvedené na přihlášce v souladu s národní i evropskou legislativou. Správci dále prohlašují, že budou
zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně
členové či zaměstnanci správce. Správci budou osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členství v Hospodářské komoře České republiky a
nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství.
Dále máte právo: požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních
údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě
nejasností s dodržováním povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce nebo na Úřad pro
ochranu osobních údajů.

IČO:

Podpis:

Datum:

Kontaktní adresa „Sekce podkovari.cz“, Úpická 501, Rtyně v Podkrkonoší 542 33, web: spolecenstvo-podkovaru.
webnode.cz, e – mail: společenstvo.podkovaru@seznam.cz. Nezapomeňte vyplnit poštovní směrové číslo ( PSČ ).
Pro řádné členství přiložte prosím kopii živnostenského listu.

