
Přihláška do spolku Retailová asociace, z.s. 
 

 

Název:  ………………………………………………… 

IČO:  ………………………………………………… 

Sídlo:   ………………………………………………… 

Korespondenční adresa: ………………………………………………… 

Kontaktní telefon:  ………………………………………………… 

Kontaktní email:  ………………………………………………… 

 

 

Svým podpisem stvrzuji, že se naše společnost chce stát členem spolku Retailová asociace 

z.s., se sídlem Praha 4, Marie Cibulkové 394/19 (dále jen jako „Spolek“), že se snaše 

společnost seznámila se stanovami Spolku a že s nimi souhlasí. Jsme připraveni respektovat 

výrok představenstva, které rozhoduje o členství ve Spolku. Stvrzuji, že v případě vzniku 

našeho členství budeme plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budeme se aktivně 

podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budeme se řídit stanovami a vnitřními 

předpisy Spolku, se kterými jsme se seznámili, stejně tak, jako s rozhodnutími orgánů Spolku. 

Bereme na vědomí, že přihláška se podává v písemné nebo elektronické formě. Písemně se 

přihláška podává zasláním do sídla Spolku nebo osobně do rukou předsedy představenstva či 

osoby pověřené představenstvem. Elektronicky se přihláška podává na e-mailovou adresu: 

posta@retail.cz 

 

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“), a dále v souladu 

s ustanovením § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně 

některých zákonů, jsme informováni, že v souvislosti s našim členstvím ve Spolku je Spolek 

oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje, tj. název, IČO, sídlo, kontaktní telefon a 

kontaktní e-mail (dále jen jako „Osobní údaje“).  



Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny, 

informací o činnosti Spolku, plnění účelu, pro který byl Spolek založen, a s tím souvisejícími 

činnostmi. 

Jsme informováni, že naše Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu našeho 

členství a nejdéle však po dobu 3 let ode dne, kdy přestaneme být členem Spolku.  

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracoval Spolek naše Osobní údaje, 

fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem marketingu (zejména v propagačních 

materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, 

Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 

Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to v písemné nebo elektronické formě. Písemně se 

odvolání souhlasu podává zasláním do sídla Spolku nebo osobně do rukou předsedy 

představenstva či osoby pověřené představenstvem. Elektronicky se odvolání souhlasu 

podává na e-mailovou adresu: posta@retail.cz 

Dále bereme na vědomí, že v případě pochybností o zpracovávání Osobních údajů máme 

právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který je v této 

oblasti dozorovým orgánem. 

Prohlašuji, že jsme si text tohoto souhlasu pečlivě přečetli, obsahu rozumíme a plně s ním 

souhlasíme.  

 

 

V ……………… dne ………………   

 

 

  

 

 

 

 

 ………………………………………… 

 Podpis žadatele 

 


