Elektrotechnický svaz český, z.s. (ESČ),
se sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4, IČ: 004 18 072
spolek zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka: L 391
autorizované živnostenské společenstvo Hospodářské komory České republiky
tel.: 244 464 071, email: esc@elektrosvaz.cz, http://www.elektrosvaz.cz
Evidenční číslo

Přihláška za člena Elektrotechnického svazu českého, z.s. / nový spolkový člen

X

(vyplní ESČ):

Souhlas se zpracováním osobních údajů / nový i stávající spolkový člen

Evidované údaje o spolkovém členovi:
Firma:
Korespondenční (poštovní) adresa
(zasílání Zkratu):

Adresa sídla (fakturační adresa):
Ulice a čp./čo.:

Ulice a čp./čo.:

PSČ a obec:

PSČ a obec:

IČ:

DIČ:

Obecné kontaktní údaje (pevná linka,
e-mail, webové stránky):
Zařazení člena (právnická osoba,
OSVČ bez zaměstnanců, OSVČ se
zaměstnanci:

Evidované údaje kontaktní osoby podléhající ochraně osobních údajů / GDPR
Jméno:

Příjmení:

Titul:

E-mail:

Pozice:

Mobil / tel.:

Elektrotechnický svaz český, z.s. (dále jen ESČ), bude zpracovávat osobní údaje kontaktní osoby spolkového člena na základě Vašeho souhlasu
se zpracováním osobních údajů, který je v souladu s národní i evropskou legislativou.
Veškeré údaje evidované v souladu s tímto souhlasem jsou uvedeny ve výše uvedené tabulce. Tyto údaje bude ESČ zpracovávat po dobu členství
v ESČ a 5 let po skončení členství. Každá fyzická osoba má právo odvolat tento souhlas, ESČ odvolání souhlasu zpracuje nejpozději do 5 pracovních
dní do data doručení odvolání souhlasu. V případě odvolání souhlasu v době členství v ESČ, je povinen spolkový člen ESČ bezodkladně nahlásit
novou kontaktní osobu.
Účelem zpracování osobních údajů se rozumí vedení evidence členské základny ESČ, vykonávání činností v souladu se stanovami ESČ a
informování členů o činnostech ESČ, nabídce služeb či informování o důležitých změnách.
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami. Podpisem souhlasu
prohlašujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytnuty dobrovolně.
ESČ je oprávněna na základě podpisu tohoto souhlasu poskytnout Vaše osobní údaje jiným subjektům pouze za předpokladu, že toto poskytnutí je
nezbytné k plnění činností přímo souvisejícími s plněním stanov nebo s činnostmi vyplývajícími ze stanov (např.: budou poskytnuty Vaše osobní
údaje v rozsahu jméno, příjmení a korespondenční adresa, subjektu, který bude zajišťovat pro ESČ rozesílku časopisu, či jiných publikací).
Následující prohlášení platí výhradně pro nové členy:
Podpisem tohoto dokumentu se přihlašuji do Elektrotechnického svazu českého, z.s., jako řádný spolkový člen. Souhlasím se Stanovami ESČ a
souhlasím se zpracováním osobních údajů kontaktní osoby dle pravidel uvedených v tomto dokumentu.
Následující prohlášení platí pro stávající členy:
Podpisem tohoto dokumentu souhlasím se zpracováním osobních údajů kontaktní osoby dle pravidel uvedených v tomto dokumentu.
V ______________________ dne ______________:
Podpis a razítko statutárního zástupce
(Druhou stranu vyplňují pouze podnikající osoby – OSVČ/ právnické osoby)

Podpis kontaktní osoby

Tuto část vyplňují pouze podnikající fyzické osoby - OSVČ
Obor činnosti
(jednotlivé obory je možno více specifikovat):

X

X

Region – oblast činnosti
(možno doplnit konkrétní město/a u jednotlivých
krajů) :

Revize VN (E1A)

Praha

Revize NN (E2A)

Středočeský kraj

Revize el. spotřebičů (E4A)

Plzeňský kraj

Revize výbuch (E1B nebo E2B)

Karlovarský kraj

Revize jiné:

Ústecký kraj

Soudní znalec – obor:

Liberecký kraj

Projektant – obor:

Královéhradecký kraj

Elektromontáže – rozsah:

Pardubický kraj

Slaboproud – rozsah:

Jihočeský kraj

Opravy el. zařízení – rozsah:

Vysočina

Výroba el. zařízení – rozsah:

Jihomoravský kraj

Jiné (upřesněte):

Olomoucký kraj

Jiné (upřesněte):

Zlínský kraj

Jiné (upřesněte):

Moravskoslezský kraj

Název
osoby:

Podnikající fyzické osoby podnikají pod svým jménem a příjmení. Jméno a
příjmení může být doplněno o podnikatelský dodatek (např. Pepa Novák –
elektropráce), tento dodatek musí být ovšem zapsán v živnostenském rejstříku.

IČ:

DIČ:

Adresa
provozovny:

Adresu provozovny uvádějte pouze v případě, že se jedná skutečně o
provozovnu, kde přijímáte klienty, nikoliv pouze trvalé bydliště.

Telefon:

WEB:

E-mail:
Svým podpisem dávám souhlas ESČ zveřejnit údaje uvedené na této straně na svých webových stránkách či případně v tištěných materiálech za
účelem prezentace mé podnikatelské osoby/subjektu, co by člena ESČ.

V ______________________ dne ______________:
Podpis odpovědné osoby
Členství v Hospodářské komoře České republiky
Podnikající členové ESČ vzhledem ke skutečnosti, že ESČ je začleněné živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR (dále jen HK ČR), se
stávají automaticky členy HK ČR. Členský poplatek v HKČR je součástí poplatku za spolkové členství.
Přihlašuji se za člena HK ČR prostřednictvím ESČ a dávám souhlas s poskytnutím údajů uvedených na první straně tohoto dokumentu, stejně jako
údajů na této straně tohoto dokumentu HK ČR za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejících úkonů.

V ______________________ dne ______________:
Podpis odpovědné osoby

(vyplněný dotazník, prosím, zašlete poštou na adresu Elektrotechnický svaz český, z.s., Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4
nebo jej naskenujte a zašlete mailem na adresu prihlaska@elektrosvaz.cz)
(verze 1.1)

