
Federace vlakových čet – Dohoda o srážkách ze mzdy 

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“).  

Pan/paní:   …………………………………………………………………………………………………………. 

Narozen(a):  ……………………………………………………… 

a   

Odborová organizace: ZO FVČ: …………………………………….…………………. 

Adresa: ……………………………………………………………………………… 

IČO: ……………………………………………… 

uzavírají ve smyslu § 2045 – 2047 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v úplném znění 

DOHODU O SRÁŽKÁCH ZE MZDY 

Na základě této dohody bude mzdová účtárna zaměstnavatele …………………………………………… provádět srážkou 
ze mzdy platbu členských příspěvků ve výši stanovené Stanovami FVČ. 

Srážka ze mzdy bude prováděna do odvolání, počínaje dnem ………………………………………………… 
Srážka členských příspěvků bude prováděna následujícím způsobem: 

1.) ve prospěch ZO FVČ …………………………………………………………………………….……….. 

číslo účtu ……………………………………………………/………………….. 

(DZ 957) částka ………………. Kč 

2.) ve prospěch prezidia FVČ 
číslo účtu: 400547953/0300 
(DZ 977) částka: 100,00 Kč 

Výše uvedený(á) člen(ka) odborové organizace souhlasí s evidencí ve mzdovém programu příslušného, výše 
uvedeného zaměstnavatele, kterým jsou evidovány odborové členské příspěvky, a to po dobu jeho (jejího) 
členství ve FVČ. Současně s tím výše uvedený(á) vyslovuje souhlas s předáváním údajů o evidovaných členských 
příspěvcích odborové organizaci FVČ. 
Účel předávání osobních údajů: 
Údaje z tohoto formuláře budou použity pro vedení evidence členských příspěvků u příslušného, výše uvedeného zaměstnavatele a u 
správce Federace vlakových čet. 
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. 

V ………………………………………………………………. dne ………………………………………………………………………. 

Za ZO FVČ:   …………………………………………………………………………………. 
razítko a podpis předsedy ZO FVČ 

Podpis člena(ky) odborové organizace: ………………………………………………………………………………………………. 
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