Občianske zdruţenie pre rozvoj regiónu SPIŠ
Sídlo: Ţakovce 55, 059 73 Ţakovce
IĆO:
DIČ:
Fax:
E-mail:

42090156
2022925575
00421-52-4592108,
ozspis@gmail.com

Mobil: 00421-918678288, 00421-948 118654

PRIHLÁŠKA
za člena Občianskeho zdruţenia pre rozvoj regiónu SPIŠ
Sektor - zaškrtnúť

A

B

C

verejný

podnikateľský

občiansky

Údaje PO/FO – verejný sektor, podnikateľský sektor, občiansky sektor –neziskové organizácie
Názov organizácie
Sídlo organizácie
Štatutárny zástupca
Zameranie hlavnej činnosti
IČO
DIČ
Kontaktná osoba
Kontaktná adresa (ak je iná ako sídlo
organizácie)
Telefón/fax
E-mail
Členstvo v inej MAS
Údaje FO – občiansky sektor
Titl. Meno Priezvisko
Adresa pobytu trvalého/prechodného
(na území MAS)
Dátum narodenia
Kontaktná adresa (ak je iná ako
adresa pobytu)
Telefón/fax
E-mail
Členstvo v inej MAS
Povinné prílohy
Príloha – zaškrtnúť (kópia

Výpis z OR/ŢR

dokumentu, stačí jeden z dokumentov

Štatút

str.1

podľa príslušného sektora)

Zakladacia listina
Dokument potvrdzujúci trvalý pobyt na území
MAS (občiansky preukaz)
Dokument potvrdzujúci prechodný pobyt na
území MAS
Uznesenie Obecného zastupiteľstva – súhlas s
členstvom v miestnej akčnej skupine
Občianske zdruţenie pre rozvoj región SPIŠ
Iné (uveďte)

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).
V zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle
čl.6 ods.1 písm. a), nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške Miestnou akčnou
skupinou Občianske zdruţenie pre rozvoj región SPIŠ pre účely databázy členov Občianskeho zdruţenie pre rozvoj
región SPIŠ, súhlasím so spracúvaním a zverejňovaním fotografie na internete, facebookovej stránke, webovej stránke,
časopise a na inom zhromaţdisku, kde sa môţe moja fotografia v čase nachádzať za účelom integrácie a propagácie OZ
RRS .
Údaje poskytujem dobrovoľne a bez dôsledkov.

Vyplnené dňa

V

Podpis

Stanovisko Výkonného výboru/prípravného výboru k prijatiu za člena
Stanovisko Výkonného výboru/prípravného
výboru k prijatiu za člena (nehodiace sa preškrtnúť
Prerokované dňa
v

Áno

Nie

Podpis a pečiatka OZ RRS
Úhrada vstupného členského

Dňa

Podpis

Prevzatie členského preukazu

Dňa

Podpis

str. 2
Prihláška za člena Občianskeho zdruţenia pre rozvoj regiónu Spiš

