
ODBOROVÝ SVAZ DOPRAVY – Členská přihláška OSD 
 

Osobní údaje 

Příjmení:       Jméno: 

Datum narození:  

Adresa trvalého bydliště:  

E-mail:       Telefon: 

Zaměstnavatel 

Název:      

IČ:   Pracovní zařazení:    Číslo zaměstnance:  

Členské zařazení - příslušnost k ZO 

IČ:     REG: 
Název ZO:        

 Čestně prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zněním „Stanov OSD“, souhlasím s nimi a budu 
se jimi řídit. (Stanovy v plném znění na www.osdopravy.cz) 

Beru na vědomí informace o zpracování osobních údajů a souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených 
v členské přihlášce, a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen 
„GDPR“) a podle zákona o zpracování osobních údajů za účelem evidence člena v OSD. Veškeré Osobní údaje 
budou zpracovávány pouze za účelem vedení evidence členské základny OSD. Budou zpracovávány a 
uchovávány pouze po dobu členství v OSD. Beru na vědomí, že dle GDPR mám právo na přístup k Osobním 
údajům, na opravu nepřesných Osobních údajů, na výmaz („právo být zapomenut“), na omezení zpracování 
Osobních údajů a práva vznešení námitky proti zpracování Osobních údajů. Dále beru na vědomí, že v případě 
pochybností o zpracování osobních údajů mám právo podat stížnost. Prohlašuji, že jsem si tento text souhlasu 
zpracování Osobních údajů přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. Což stvrzuji podáním přihlášky.  

V   dne 
 
        Razítko a podpis předsedy ZO 
 
 
                  Podpis člena 
 
 

Za člena ZO přijat dne:    Doporučení člena provedl: 
  

Příjmení:        Jméno:      

Datum narození: 
 
 

 

        

 

Souhlasím aby zaměstnavatel IČ: ………………………………….…………………………………………….. 

Název: ……………………………………………………………….…….………………….……………………………………………. 

zpracoval údaj o mém členství v …………………………….……………………………………………..………………… 

…………………………………………………..….…………………………………………………….…… za účelem strhávání 

měsíčních členských příspěvků srážkou 1% z čisté mzdy.  

Od dne………………………………………… 

   Podpis člena: 

 

Nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3  IČ: 00409502  DS: 3wvg9hu  www.osdopravy.cz 
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