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P Ř I H L Á Š K A   D O   S P O L KU 

Money Advocate z.s.  

IČO: 09207171, vedený u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 73428 

se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2 BASE 

 

Jméno a příjemní/Název společnosti: ……………………………………………………………….. 

společnost zastoupena: ……………………………………………………………….. 

Datum narození/IČO:    ……………………………………………………………….. 

Trvalé bydliště/Sídlo:    ……………………………………………………………….. 

Telefon:     ……………………………………………………………….. 

Kontaktní e-mail:    ……………………………………………………………….. 

 

Mám zájem o členství (dle stanov)  ☐Basic     ☐Business      ☐Premium     ☐VIP ☐Čestné

  

Prohlašuji, že jsem:    ☐Finanční poradce 

☐Vázaný zástupce 

☐Investiční zprostředkovatel  

☐Investiční společnost  

☐Obchodník s cennými papíry 

☐Ostatní / nic z uvedeného 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s platnými stanovami a vnitřními předpisy 

Money Advocate z.s. (dále jen „spolek“), jehož členem se chci stát. Stvrzuji, že v případě vzniku mého 

členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a 

naplňování cílů spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy spolku stejně tak, jako rozhodnutími 

orgánů spolku. 

Dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. ze dne 27. dubna 2016 (dále 

jen „nařízení“) tímto prohlašují, že jsem informován, že v souvislosti s mým členstvím ve spolku bude 

spolek, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat moje osobní údaje, a to: 

a) jméno a příjmení / název společnosti a zastupující osoby 

b) datum narození / IČO 

c) adresu bydliště / sídlo 

d) telefonní kontakt 
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e) e-mailovou adresu 

f) údaje o podnikatelské činnosti 

g) *** 

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím 

souvisejícími činnostmi (např. aktivity organizované spolkem, komunikace orgánů spolku s členy spolku, 

žádost o dotace atp.). 

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu spolku, jakožto správce osobních údajů, budou 

uvedené osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu trvání mého členství ve spolku a další 3 roky 

od zániku mého členství ve spolku. 

Beru na vědomi, že spolek jakožto správce osobních údajů, může předávat výše uvedené osobní údaje 

dalším zpracovatelům, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu 

s nařízením (např. advokátním kancelářím, daňovým poradcům, IT specialistům, marketingovým 

poradcům, účetním poradcům atp.), a dále příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to za účelem: 

a) vedení evidence členské základny spolku na základě platných stanov spolku a vnitřními předpisy 

spolku a s tím souvisejícími činnostmi; 

b) evidence a identifikace na akcích souvisejících s činností spolku; 

c) hájení zájmů spolku a jejich členů; 

d) naplňování cílů a účelu spolku; 

e) žádosti o dotace. 

f) *** 

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty třetím osobám, a to především pojišťovně, zdravotnímu zařízení 

či jiným oprávněným institucím.  

Beru na vědomí, že osobní údaje zpracovává spolek automatizovaně i manuálně a vede záznamy o 

činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů spolkem nedochází k rozhodování založeném 

výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se 

jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad. 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji 

mým vlastnoručním podpisem. Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše 

zmíněných osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného spolku. 

Současně beru na vědomí, že mé členství vzniká až schválením přihlášky příslušnými orgány spolku (o 

čemž budu bezodkladně informován spolkem na kontaktní e-mail nebo písemně). 

 

 

V …………………. dne ………………. Podpis: ……………………………………………. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Dále souhlasím, aby v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. a) nařízení zpracovával spolek, jakožto správce 

osobních údajů, moje: 

a) název společnosti, popř. jméno a příjmení, 

b) logo společnosti, 

c) fotografie, 

d) videa, 

e) zvukové záznamy, 

f) *** 

zaslané spolku, nebo pořízené při aktivitách, akcích a činnostech spolku (organizované jak spolkem nebo 

třetími osobami), jichž se spolek prostřednictvím svých členů bude účastnit a při souvisejících činnostech, 

a to vše za účelem prezentace a marketingu spolku, a to zejména na veřejných sítích (např. Facebook, 

propagační materiály, na webových stránkách spolku), vč. veřejné evidence členů spolků. 

Souhlasím, aby tyto výše uvedené osobní údaje byly spolkem zpracovávány a uchovávány po celou dobu 

trvání souhlasu zpracování výše uvedených údajů (tedy i o tom, kdy přestanu být členem spolku nebo 

přestanu vykonávat činnost, na základě, které došlo ke zpracování výše uvedených údajů). 

Jsem srozuměn/a se svým právem: 

a) mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 nařízení); 

b) požadovat jejich opravu (dle čl. 16 nařízení); 

c) na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 nařízení; 

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 nařízení; 

e) na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 nařízení; 

f) odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 nařízení; 

g) podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 nařízení.  

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. Uvedené 

stvrzují svým vlastnoručním a svobodným podpisem. 

      

 

     

V …………………. dne ………………. Podpis: ……………………………………………. 

 


