Přihláška
člena České asociace věřitelů, z.s.,
IČ: 02504421 se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v Obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 26610
(dále jen „Asociace“)

Jméno a příjmení / Obchodní
firma:
Titul(y):
IČ:
Datum narození:
Rodné číslo:
Adresa / sídlo / místo podnikání:
Korespondenční adresa (pokud
se liší od předchozího řádku):
Telefon:
E-mail:
Zástupce právnické osoby,
včetně vztahu k dané právnické
osobě: 1

Tímto žádám o přijetí za člena Asociace, a to jako 2:
(a) člen s hlasovacími právy – 4. balíček v hodnotě 25 000,- Kč
(b) člen s poradním hlasem:
 1. balíček v hodnotě 2000,- Kč
 2. balíček v hodnotě 2500,- Kč
 3. balíček v hodnotě 5000,- Kč
1.

O přijetí do Asociace žádám svobodně a dobrovolně a prohlašuji, že jsem se seznámil(a)
s platnými stanovami Asociace.

2.

Dále se zavazuji:
 dodržovat stanovy, jakož i jakékoli jiné předpisy či řády Asociace;
 podřizovat se rozhodnutím orgánů Asociace;

1

V případě vícečlenného statutárního orgánu pouze jedna k tomuto konkrétně určená osoba, případně jiný zástupce určený
právnickou osobou. Tímto zástupcem právnické osoby může být pouze jedna – konkrétně určená - fyzická osoba.
2

Nehodící se škrtněte.




do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí Výboru Asociace o přijetí za člena Asociace zaplatit
členský poplatek v příslušné výši;
platit členské příspěvky v příslušné výši za další období tak, jak stanoveno v platebním řádu
Asociace.

3.

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou správné a aktuální.

4.

Jako člen Asociace – právnická osoba - se zavazuji písemně a bezodkladně informovat Výbor
Asociace o všech změnách v osobě zástupce v Asociaci. V tomto oznámení o změně zástupce
pro jednání právnické osoby v Asociace uvede datum účinnosti této změny. Do této doby účinnosti
je právnická osoba vázána jednáním této osoby.

5.

Svým podpisem dávám ve smyslu ustanovení § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., zákona o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“),
výslovný souhlas Asociaci ke zpracování údajů uvedených v této přihlášce pro účely
Asociace, a to po celou dobu členství v Asociaci. Byl(a) jsem poučen(a), že tento souhlas
se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat, jakož i o jiných mých právech a
povinnostech Asociace coby zpracovatele vyplývající ze Zákona.

6.

Dále souhlasím se zasíláním elektronických informací od Asociace v souladu se zákonem
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

V ________________ dne _______________

___________________________
podpis

Přihlášku doručte na adresu: České asociace věřitelů, z.s., Lazarská 11/6, 120 00 Praha 2, email: sekretariat@asociaceveritelu.cz

