Žádost o přijetí za člena JEDNOTY, spotřebního družstva v Mikulově
Uděluji tímto souhlas společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, se sídlem Kostelní
nám. 157/9, 692 01 Mikulov, IČ: 00032247, aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalé
bydliště příp. kontaktní adresu, telefon, e-mailovou adresu.
Zejména uděluji souhlas s tím, aby Jednota, spotřební družstvo v Mikulově ukládala mé osobní
údaje do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s členstvím v družstvu.
Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat a že tímto odvoláním současně
zanikne mé členství v družstvu.
Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce zpracovávají
tito zpracovatelé: poskytovatel softwaru P.V.A. systems, s.r.o., se sídlem Lipová 14, 301 00 Plzeň,
IČ: 263 84 469 a Mibcon, a.s., Pod Kopcem 31, 147 00 Praha 4, IČ: 27892743.
Beru na vědomí, že podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) mám právo vzít souhlas
kdykoliv zpět a dále také mohu po družstvu uplatňovat následující práva:
o požadovat informaci, jaké mé osobní údaje jsou družstvem zpracovávány,
o požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
o vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
o požadovat výmaz těchto osobních údajů,
o v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na družstvo nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Obsah stanov družstva, zejména práva a povinnosti členů, jsou mi známy. Zavazuji se tyto
stanovy dodržovat, aktivně se zúčastňovat činností spotřebního družstva a zaplatit zápisné a
členský vklad při podání žádosti.
Jméno a příjmení:

............................................................................................................

Datum narození:

............................................................................................................

Trvalé bydliště:

............................................................................................................

Kontaktní adresa (v případě, že je jiná než adresa trvalého bydliště):
Ulice, číslo p., město, PSČ: ................................................................................................
Podpisem této přihlášky uděluji na dobu mého členství v družstvu souhlas se zpracováním
osobních údajů uvedených na této přihlášce pro interní, marketingové a propagační účely.

Datum:................................................................... Podpis:............................................................

Práva a povinnosti členů
(výňatek z platných stanov)
Člen družstva má zejména právo:








účastnit se členské schůze a regionální členské schůze; v případě, že působnost členské schůze
vykonává dle těchto stanov shromáždění delegátů, má člen právo za podmínek stanovených
zákonem a těmito stanovami volit delegáty a být volen delegátem, zvolit a být volen za člena
orgánů družstva;
vznášet v písemné formě připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva kterémukoliv
jeho orgánu, požádat o jejich zaprotokolování na členské schůzi nebo na regionální členské schůzi
a být o jejich vyřízení informován;
písemně požadovat od orgánů družstva vysvětlení k záležitostem družstva, za podmínek
stanovených těmito stanovami žádat v odůvodněných případech společně s dalšími členy svolání
regionální členské schůze;
podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.

Každý člen družstva je zejména povinen:







při podání žádosti o přijetí za člena družstva splatit zápisné 100,- Kč a základní členský vklad ve
výši 1 000 Kč;
dodržovat stanovy družstva, plnit usnesení jejich orgánů a podílet se na jeho činnosti;
chránit majetek a dobrou pověst družstva;
usilovat o odstranění nedostatků v činnosti družstva;
ohlásit družstvu každou změnu, která souvisí s evidencí členů, zejména změna jména příjmení
nebo trvalého bydliště;
dodržovat obchodní tajemství družstva, jestliže má k němu přístup.

Možnosti úhrady členského vkladu a zápisného:



poukázáním na bankovní účet družstva č. 112651/0100 (variabilní symbol: datum narození
ve formátu DDMMRRRR);
v hotovosti na ústředí Jednoty, spotřebního družstva v Mikulově.

V případě, že bude členství zamítnuto, členský vklad bude vrácen.
Zápisné spojené s administrativními úkony nikoliv.
Přijat představenstvem dne:

....................................................................

Zápisné 100 Kč zaplaceno dne:

....................................................................

Základní vklad 1000 Kč zaplacen dne:

....................................................................

Členské číslo:

....................................................................

Podpis zástupce družstva :

....................................................................

