
PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ DO SPOLKU TRAWA z.s. 

PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ DO SPOLKU TRAWA z.s.
Jméno: …...................................................................................................
Příjmení: …...................................................................................................
Titul/obor: …....................................................................................................
Datum narození: …....................................................................................................
Adresa/ PSČ: …....................................................................................................................
Telefon: …....................................................................................................................
E-mail: …....................................................................................................................

Zájmová obast ve spolku: …..............................................................................................................
….........................................................................................................................................................
Chci se stát : 

□ Členem spolku TRAWA z.s. (roční členství 200 Kč/rok) 
□ Členem, podporovatelem spolku TRAWA z.s. (dobrovolné dary nad 200 Kč/rok)

Byl jsem seznámen, a svým podpisem souhlasím, se stanovami spolku TRAWA z.s.(dále jen spolek) , a dalšími přislušnými 
dokumenty vztahujích se k organizaci spolku. Členský příspěvek zaplatím „osobně“ zopovědné osobě jež je členem spolu nebo „převodem“ na transparentní účet u FIO banky č. Účtu 2200979435/2010 (Do poznámky uveďte své JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM 
PODEPSANÍ PŘIHLÁŠKY, a Slova “ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ROK 2016)“ 

Dne …...................................  v …...................................
Podpis …...........................................................................
Zástupce člena mladšího 18 let  …........................................................................................................
Vyplněnou přihlášku k registraci pošlete na uvedenou kontaktní adresu spolku v originálním podepsaném provedení, nebo úředně 
ověřené kopii. Děkujeme. Jakékoliv dotazy k registraci, nebo spolku, posílejte na info@trawa.cz. Více informací o spolku nalezente na 
www.trawa.cz/spolek.
Svým podpisem dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů (dle ust. § 9 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
ve znění pozdějších předpisů. Zasláním přihlášky udělujete spolku, Čisovická 401, 252 10  Mníšek pod Brdy, souhlas se zpracovánímvámi uvedených osobních údajů za účelem jejich shromažďování, vyhodnocování a archivace po nezbytně dlouhou dobu. Berte na
vědomí, že jste kdykoliv oprávněni požádat spolek o informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě podezření, že spolek
provádí zpracování vámi poskytnutých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo vrozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat spolek o vysvětlení,
požadovat odstranění vzniklého stavu (zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů). 
Nevyhoví-li spolek takové žádosti, můžete se se svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
TRAWA z.s. Sídlo: Čisovická 401, 252 10  Mníšek pod Brdy
Kontaktní adresa: Čisovická 401, 252 10  Mníšek pod Brdy
IČO: 047 22 655 E-mail: info@trawa.cz 
Telefón: +420 734 480 580 
Kontaktní osoba, předseda: Ing. Tomáš Ružovič Další kontaktní osoba: 

Spolek TRAWA z.s. Spisovná značka: L 64630  vedená u Městského soudu v Praze 


