
V Dne:

Vlastnoruční podpis

Přijat za člena POO OS TOK VEBA podle platných Stanov POO OS TOK VEBA

Vyplní POO OS TOK VEBA :

Razítko POO OS TOK VEBA

V Broumově       Dne:

Podpis zástupce POO OS TOK VEBA

POO OS TOK VEBA, Masarykovo náměstí 79, 549 54 Police nad Metují, (+420) 725 020 791, info@odbory-veba.org, http://www.odbory-veba.org

                                   

Podniková odborová organizace pracovníků textilního,

ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA POO OS TOK VEBA

Osobní číslo VEBA (číslo členského průkazu):

Přijat za člena dne:

Příjmení a jméno :

Adresa:

Datum narození :

Druh zaměstnání / Středisko :

Přihlašuji se za člena POO OS TOK VEBA a podřizuji se jeho stanovám a řádům.

oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy VEBA

                         , ,

/

Telefon / e-mail : / Foto (není povinné)

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů odborovou organizací POO OS TOK VEBA. Změny osobních údajů 
oznámím. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a přesné. Dále prohlašuji, že údaje 
uvedené v tomto dokumentu jsem poskytl/a dobrovolně a že jsem byl/a v souladu s GDPR řádně informován/a o 
zpracování osobních údajů a o právech s tím spojených.

Souhlasím s předáním osob. údajů firmě VEBA, textilní závody a.s.  pro účel odvodu členského příspěvku 
(ANO/NE).  V případě odpovědi NE zasílejte prosím členský příspěvek na účet číslo: 1029240221/5500

Výše uvedené osobní údaje zpracovává a uchovává POO OS TOK VEBA v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR) a to pouze pro účel činnosti odborové 
organizace. POO OS TOK VEBA nepředává osobní údaje třetí osobě vyjma údajů zaměstannců firmy VEBA, textilní 
závody a.s.  a VEBATRADE-PLUS, s.r.o. u kterých zajišťuje odvod členských příspěvků firma VEBA, textilní závody 
a.s..  V tomto případě POO OS TOK VEBA může předat údaje firmě VEBA, textilní závody a.s. v rozsahu: jméno, 
příjmení, osobní číslo a podpis a to pouze pro účel zajištění odvodu členského příspěvku.


