PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY /
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA
=====================
JMÉNO A PŘÍJMENÍ / NOME E COGNOME:
RODNÉ PŘÍJMENÍ / CONGOME DA NUBILE:
DATUM A MÍSTO NAROZENÍ / DATA E LUOGO DI NASCITA:
ADRESA / INDIRIZZO:

TELEFON / TELEFONO:
E-MAIL:
ZÁPISNÉ / ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK --- QUOTA D’ISCRIZIONE / QUOTA SOCIALE ANNUALE: 15,00 €*
DATUM / DATA ……………………………….

…....………………………………………………
PODPIS / FIRMA

….............…………………………………………………
PODPIS, DATUM DORUČENÍ ORIGINÁLU, RAZÍTKO /
FIRMA, DATA CONSEGNA ORIGINALE E TIMBRO
SKPČR / ASSOCIAZIONE

* Přihláška může být zaslána též na emailovou adresu Spolku (a následně předána Spolku v originále) a zápisné / roční členský příspĕvek
může být zaslán bankovním převodem na účet Intesa Sanpaolo S.p.A. IBAN IT35 D030 6909 6061 0000 0153 963 / La domanda d’iscrizione
può essere inviata anche via e-mail (e consegnata in seguito in originale) e la quota d’iscrizione / quota sociale annuale può essere versata
tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Intesa Sanpaolo S.p.A. IBAN IT35 D030 6909 6061 0000 0153 963.

Potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v tomto formuláři. Uděluji na základě svobodné vůle souhlas se
zpracováním osobních údajů v přihlášce a jejich použitím v souladu s platnými normami o ochraně údajů podle čl. 13
DLGS 196/2003 z 30/6/2003 Nařízení o ochraně osobních údajů a v souladu s „GDPR“ Nařízení EU 2016/679
prostřednictvím
formuláře
Zásady
ochrany
osobních
údajů
Spolku
krajanů
a
přátel
ČR
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm32ffuicwFfViDBSpzOFBnOYp7EWnVgqig6MqQE7erwn7g/viewform?usp=sf_link Zásady ochrany osobních údajů Spolku jsou k
dispozici na www.czassoc-milano.org. Jsem si vědom/a, že mohu v kterémkoli okamžiku požádat o změnu, opravu či
vymazání těchto dat na adrese Spolku krajanů a přátel České republiky, Via G.B. Morgagni 20, 20129 Milano nebo na
spolekmilan@gmail.com. / Confermo l´esatezza e correttezza dei dati in questo modulo. Do di spontanea volontà il mio
consenso al trattamento e all'uso dei dati personali contentuti nella domanda d'iscrizione nel rispetto delle norme vigenti
sulla protezione dei dati personali secodno l'art. 13 DLGS 196/2003 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e il “GDPR” Regolamento UE 2016/679 tramite modulo Informativa sulla Privacy dell´Associazione dei
connazionali e degli amici della Repubblica Ceca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm32ffuicwFfViDBSpzOFBnOYp7EWnVgqig6MqQE7erwn7g/viewform?usp=sf_link Informativa sulla privacy è disponibile sul sito
www.czassoc-milano.org. Sono consapevole di poter in qualsiasi momento chiedere di cambiare, correggere o cancellare i
dati tramite l'indirizzo dell'Associazione dei connazionali e degli amici della Repubblica Ceca, Via G.B. Morgagni 20,
20129 Milano o spolekmilan@gmail.com.

V / A …..................................
DNE / IL ……………………

PODPIS / FIRMA …............................................................................

