Prihláška do združenia - FO

Ja, dolu podpísaný/á (meno a priezvisko, titul) .......................................................................................,
narodený/á dňa ................................................................................................................, bytom (trvalé bydlisko)
..................................................................................................................., žiadam o prijatie za člena združenia
Furmint Forum, o.z. (ďalej len „združenie“).

Vyhlasujem, že som sa oboznámil so stanovami združenia, súhlasím s nimi a budem ich dodržiavať.
Som si vedomý, že zo združenia môžem na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť. Tiež
potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné a súčasne sa zaväzujem všetky svoje údaje
uvedené vyššie v prípade zmeny aktualizovať.

Súčasne týmto udeľujem občianskemu združeniu Furmint Forum, o.z. súhlas v zmysle §7 zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so správou, spracovaním a
uchovávaním osobných údajov i ďalších informácií o mojej osobe, uvedených a poskytnutých
občianskemu združeniu Furmint Forum, o.z. v tejto prihláške, pre interné potreby združenia (najmä
za účelom vedenia internej databázy o členoch združenia). Tento súhlas udeľujem občianskemu
združeniu Furmint Forum, o.z. na dobu neurčitú a som si vedomý/vedomá, že v zmysle §20 ods. 3
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je možné ho kedykoľvek odvolať.

Súhlasím / Nesúhlasím s uvedením svojho mena, priezviska a mesta v zozname členov združenia,
ktorý je prístupný verejnosti*
Áno
Nie

V ........................................................................... dňa ................................ podpis.......................................................................
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Ostatné nižšie uvedené údaje sú potrebné ku komunikácii s členom (vyplnenie je dobrovoľné):


chcem, aby mi boli informácie o fungovaní združenia zasielané poštou na korešpondenčnú
adresu: ..............................................................................................................................................................................



chcem, aby mi boli informácie zasielané e-mailom: ..................................................................



telefón: ..........................................................................



povolanie: ....................................................................

Poznámka:

*údaje poskytnuté v prihláške sú internou záležitosťou združenia. Tieto údaje sú k dispozícii iba pre
členov výkonného výboru, odsúhlasujúcich členstvo v združení v súlade so stanovami združenia a
nebudú za žiadnych okolností zverejnené a bez výslovného súhlasu dotknutej osoby, nebudú tieto
údaje poskytnuté iným členom združenia.

K zaregistrovaniu člena združenia je potrebné zaplatenie členského príspevku za
príslušný rok vo výške 50,- EUR a jednorazového zápisného poplatku vo výške 50,- EUR
na účet:
Furmint Forum, o.z. IČO: 52034453
Číslo účtu : 4026492750/7500 ČSOB
IBAN SK:
SK3275000000004026492750
Konštantný symbol : 0308
Variabilný symbol : deň, mesiac a rok narodenia v tvare DDMMRRRR
poz. : svoje MENO a PRIEZVISKO prosím uveďte v „účele platby / správe pre prijímateľa“
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