
PŘIHLÁŠKA do spolku 
"czela.net, z.s."  

 

login:  

Jméno a příjmení/Firma:  

bytem/se sídlem:  

narozen(a)/IČ:      kontaktní e-mail:  

kontaktní telefon: 

 

tímto jako zájemce o členství ve smyslu ustanovení čl. 3 stanov sdružení czela.net o.s., se sídlem: 
J.A.Komenského 1645, 250 88 Čelákovice, IČ: 26 62 70 43 (dále jen "Sdružení"), svobodně a dobrovolně 
žádám o přijetí do Sdružení a též žádám o zápis do seznamu členů Sdružení.  

Zavazuji se, že v případě vzniku mého členství ve Sdružení budu plnit veškerá práva a povinnosti člena 
Sdružení, nebudu jakkoliv porušovat stanovy, provozní řád, organizační řád, jednací řád Sdružení.  

Souhlasím s vedením mých osobních údajů v databázi Sdružení pro potřeby czela.net o.s.  

Zároveň se svým podpisem zavazuji plnit následující :  

1. Pokud se v budoucnu v blízkém okolí mého bydliště/sídla (odkud se připojuji do sítě Sdružení jako 
člen Sdružení) objeví nový zájemce o členství, připojení do sítě Sdružení, budu se snažit mu vyjít 
vstříc, nebudu mu bránit v připojení a budu se snažit, vytvořit s ním či ostatními společnou místní síť 
LAN připojenou do sítě Sdružení společnou přípojkou (anténa, switch, router)  

2. Pokud v mém okolí vznikne společná místní síť LAN utvořená členy Sdružení a připojená do sítě 
Sdružení budu se snažit do této sítě připojit.  

 
Svým podpisem pod touto přihláškou zároveň uděluji souhlas, aby sdružení shromažďovalo a zpracovávalo 
mé osobní údaje, kterými jsou: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště nebo sídla, datum narození nebo IČ, 
kontaktní telefon, fax, e-mail. Tyto údaje mohou být shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely 
sdružení nebo v případech stanovených zákonem, přičemž sdružení může na základě uzavřené smlouvy 
pověřit třetí osoby vykonávající činnosti související s naplňováním cílů sdružení shromažďováním a 
zpracováváním osobních údajů členů. Zároveň tímto potvrzuji, že jsem byl řádně poučen ve smyslu § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. o zachování svých práv stanovených tímto zákonem. 

 

V Čelákovicích dne:  

Podpis:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- prosím nevyplňujte - 

Člen byl přijat Radou Spolku dne: 

Členem s povinností platit pravidelné členské příspěvky od měsíce-roku:  

 

 

Za czela.net, z.s.            ………………………………………..  


