Evidenční číslo *):
Zákl. členský příspěvek *):
*) vyplní presidium

Přihláška za člena Federace vlakových čet
Základní organizace:

IČO:

Příjmení a jméno:
Rodné číslo:
Členství ve FVČ od (uveďte datum):
Přesná doručovací adresa (vč. PSČ):

Zaměstnavatel:
Organizační složka:
Funkce (pracovní zařazení):
U zaměstnavatele (ČD, ČD Cargo, SŽDC) zaměstnán od (uveďte rok):
Telefon:

E-mail:

Poznámka:

Žádám tímto o členství v odborové organizaci Federace vlakových čet (dále jen „FVČ“). Současně s tím
prohlašuji, že budu respektovat Stanovy a vnitřní předpisy FVČ.
Ve smyslu § 2045 – 2047 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník dávám souhlas ke strhávání
členských příspěvků prostřednictvím mzdové účtárny ve prospěch FVČ.
Současně s tím zmocňuji FVČ k nahlížení do mých osobních dat u zaměstnavatele.
Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Federace vlakových
čet, se sídlem Vinohrady (Praha 2), Wilsonova 300/8, 110 00, IČO: 43001327 pro účely evidence členské základny. Tento souhlas uděluji
pro všechny zde mnou uvedené údaje na dobu trvání členství v odborové organizaci Federace vlakových čet, včetně stanovené doby
archivace.
Současně s tím jsem si vědom(a) svých práv ve smyslu § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými
údaji jsem byl(a) seznámen(a), údaje jsou přesné a pravdivé a byly poskytnuty dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů:
Údaje z tohoto formuláře budou použity pro vedení členské evidence a pro vnitřní potřebu správce.
Prohlášení správce:
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném pro stanovený účel a zpracovávat je pouze
k v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce, popř. jiné oprávněné fyzické osoby např. ve volených funkcí, které
zpracovávají osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po ukončení pracovního poměru, popř. ukončení
činnosti ve volené funkci.

Podpis člena

Razítko a podpis za ZO(MS)FVČ

S dokumentem je nutno nakládat ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. „GDPR“).

