Prihláška za člena OZ „OSO“
Organizácia:
Názov organizácie
Sídlo organizácie
Typ organizácie 1
Štatutárny zástupca
Predmet činnosti
IČO
DIČ
Kontaktná osoba
Telefón kontaktnej osoby
Email kontaktnej osoby
Preukázanie vykonávania činnosti
v oblasti firemných nákupov,
verejného obstarávania alebo v
používaní elektronických nástrojov
vo firemných nákupoch
a verejnom obstarávaní
Fyzická osoba – nepodnikateľ – N
Meno, priezvisko, titul
Adresa trvalého pobytu
Dátum narodenia
Telefón
Email
Preukázanie vykonávania činnosti
v oblasti firemných nákupov,
verejného obstarávania alebo v
používaní elektronických nástrojov
vo firemných nákupoch
a verejnom obstarávaní
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich údajov pre účely registrácie v OZ „OSO“. Údaje
poskytujem dobrovoľne a bez dôsledkov s tým, že slúžia k využitiu pre databázu členov OZ „OSO“. Tento súhlas
so spracovaním a zverejnením svojich osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Svojím podpisom
potvrdzujem, že som bola/ bol poučený o svojich právach pri spracovaní osobných údajov, a že svoje osobné
údaje, ktoré som poskytla/poskytol sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné. Týmto súčasne
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľujem
súhlas k foteniu alebo filmovaniu pre účely OZ „OSO“. Takto získané fotografie a videozáznamy môžu byť použité
len za účelom zverejnenie na webovej stránke OZ „OSO“ resp. na jej profiloch na sociálnych sieťach,
v masmédiách, na vzdelávacie účely, ktoré môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené len na printové médiá, rozhlas,
televízia, profilové bulletiny a karty, plagáty, ktoré sú verejne šírené a publikované formou informačných
bulletinov, tlačových správ, prospektov, brožúr, plagátov, webových stránok, letákov a propagačných publikácií.
Tento súhlas platí až do odvolania.

1

Uvedie sa typ organizácie inštitúcia verejnej správy, právnická osoba, fyzická osoby - podnikateľ

V .......................................................................
Za prihlasujúceho člena:

Dňa ......................................................................
Meno, priezvisko, podpis:

Pečiatka:
Stanovisko Správnej rady OZ „OSO“ k prijatiu za člena:
Áno2

Nie3

V .........................................................................
Za Správnu radu OZ „OSO“:

Dňa.......................................................................
Meno, priezvisko, podpis:

Výška členského poplatku:

Pečiatka:
..................................................................... Eur

Členský poplatok na rok .....................................

Dátum úhrady:......................................................

2
3

Nehodniace sa prešktnúť
Nehodniace sa prešktnúť

