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Účastník: Jméno Příjmení (RČ: 000000 / 0000, a/nebo IČO)
Adresa: Novákova 1234/56, 000 00 - Místo
Kontakt: Telefon: (+420) 000 000 000, e-mail: jmeno.prijmeni@e-mail.tld

po případném následném přijetí potvrzeném e-mailem i telefonicky předsedou z.s. dále nazývaný také jako „Přispěvatel M“

projevuje zájem o členský status „Přispěvatel M“ v iniciativě ETIQ.CZ, z.s.(IČO: 04722728) za souhlasu s následujícími okolnostmi:

1.
Definice člena Přispěvatel M

1.1.  Přispěvatel M je takový registrovaný člen Iniciativy ETIQ.CZ, z.s., jenž přispívá na Iniciativy chod, hlavní účel i vedlejší hospodářské činnosti 
pravidelnou měsíční finanční částkou ve výši 125 Kč, nedomluví-li se Přispěvatel M s Iniciativou jinak.

2.
Členské výhody Přispěvatele M

2.1.  Přispěvatel M disponuje možností získání a využívání hodnosti „Autorizovaný uživatel“ a „Přispěvatel M“ ve fóru Iniciativy provozovaném na 
webové adrese „https://forum.etiq.cz“ a tím rovněž přístupu do neveřejných hodnostem příslušným sekcí fóra.

2.2.  Přispěvatel M disponuje možností získání a využívání zprostředkovávajících Iniciativou zvýhodněných mobilních tarifů.

3.
Zánik členství Přispěvatele M

3.1.  Členství Přispěvatele M zaniká průkazným oznámením Přispěvatele M o svém jednostranném ukončení členství v Iniciativě, anebo i pouhým 
neuhrazením jediného měsíčního členského příspěvku, pokud se Přispěvatel M s Iniciativou nedohodnou jinak.

4.
Zpracovávání osobních údajů Iniciativou

4.1.  Přispěvatel M uděluje souhlas se zpracováním a používáním svých osobních údajů Iniciativou a to v rozsahu nezbytně nutném výhradně pro 
potřeby a plnění jejích zákonných povinností a následně po dobu dvou let po ukončení členství v Iniciativě.

4.2.  Přispěvatel M uděluje po dobu svého členství a následně dva roky od ukončení členství v Iniciativě souhlas být Iniciativou kontaktován za 
účelem obchodních a souvisejících s účelem a předměty vedlejší hospodářské činnosti sdělení zasílaných Iniciativou.

4.3.  Iniciativa ETIQ.CZ, z.s., jejíž je Přispěvatel M členem, se zavazuje s osobními údaji Přispěvatele M nakládat zodpovědně dle platné právní 
legislativy České republiky (Zákon 101/2000 Sb. - o ochraně osobních údajů) a Evropské směrnice známé pod zkratkou GDPR. Iniciativa tento 
zákon a směrnici GDPR dodržuje striktně. Tím se rozumí, že přístup k osobním údajům Přispěvatele M je tak k dispozici výhradně vedení Iniciativy, 
nikoli dalším (případným) (spolu)pracovníkům Iniciativy, členům Iniciativy nebo třetím stranám. Výjimku z takového předání tvoří identifikátor 
služby (číslo), jenž je pro fungování členské výhody definované v bodě 2.2. této Přihlášky (zvýhodněný mobilní tarif) zprostředkovávané Iniciativou 
předat třetí straně nezbytné. Za předmětnou třetí stranu se považuje mobilní operátor, u kterého je členská výhoda definovaná v době 2.2., pokud tuto
Přispěvatel M využije, Iniciativou zprostředkovávána.

5.
Stvrzení projevením souhlasů

Úředně ověřený přihlašovaný Přispěvatel M

dne …………………….     podepisuje ……………………………… legalizační doložka ▼

https://forum.etiq.cz/

