
   

 
 

 
Kontaktní informace: Profesní komora sociálně-právní ochrany dětí, z. s., se sídlem: K Ovčínu 
1493/1, Kobylisy, 180 00 Praha 8, email: pkspod@seznam.cz, datová schránka: het9edz, 
webové stránky: http://www.pkspod.cz, bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 115 – 
7362930207/0100, IČ: 06962114, spisová značka: L 70111 vedená u Městského soudu v Praze 
v oddílu L, vložce č. 70111. 

Závazná přihláška do Profesní komory  

Osobní údaje žadatele:   

• Jméno, příjmení, titul: ________________________________________ 

• Datum narození: ____________________________________________ 

 

Kontakt na žadatele:  

• Telefon (pevná linka / mobilní telefon) (povinné): ___________________ 

• Email (povinné): _____________________________________________ 

• Datová schránka: ____________________________________________ 

• Skype: ______________________________________________________________p 

čletví žadatele:  

Zařazení žadatele v orgánu SPOD:  

• Obecní úřad obce s rozšířenou působností ☐ 

• Pracoviště OSPOD (Město a adresa úřadu) _________________________ 

Členský příspěvek řádného člena 

V případě Vašeho zájmu o řádné členství, zašlete přihlášku (scan) s Vaším podpisem na email: 

pkspod@seznam.cz s doloženým potvrzením o zaplacení prvního členského příspěvku na níže 

uvedený účet a následně bude Vaše členství posouzeno Výborem spolku Profesní komory. 

Členský příspěvek Profesní komory je stanoven ve výši 1000,-Kč/rok. V dalších letech členský 

příspěvek budete poté hradit každý rok k 31.12. na následující rok. Výše příspevku se může 

změnit rozhodnutím Výboru spolku.  

Souhlas se shromažďovaním osobních údajů 

Souhlasím v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, resp. v souladu s další legislativou Evropské Unie o ochraně osobních 
údajů, která souvisí s tím, aby mé osobní údaje (jméno, příjmení, telefonické, elektronické 
spojení a další výše uvedené informace) byly zpracovávány a používány pro potřeby evidence a 
činnosti Profesní komory sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „Profesní komora“) a to i po 
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ukončení mého členství. Dále souhlasím, aby uvedené osobní údaje byly zpracovávány 
elektronicky  
i písemně. Zároveň prohlašuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné, a o mém právu přístupu ke svým osobním údajům a právu na jejich opravu, resp. 
doplnění, a to prostřednictvím příslušného funkcionáře Výboru Profesní komory.  
Dále souhlasím s tím, že Profesní komora, ve které budu členem/členkou, je oprávněna 
zpracovávat mé uvedené osobní údaje pro statistické údaje. Souhlasím s tím, aby mé kontaktní 
informace byly využity pro kontakt s moji osobou a pro informování mé osoby o činnosti 
Profesní komory. Jsem si vědom(a), že okamžikem přijetí za člena/členku Profesní komory jsem 
vázán(a) jeho stanovami a dalšími předpisy, jakož i rozhodnutími jeho orgánů, a zavazuji se jimi 
řídit. Souhlasím s tím, že se plně ztotožňuji se stanovami Profesní komory a budu je 
respektovat. Prohlašuji, že mi nejsou známy žádné překážky členství v Profesní komoře, že 
mnou uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem byl informován(a) o způsobu zpracovávání mých 
osobních údajů. 
 

 

Datum:___________________                                Podpis žadatele: _______________________         

 

 

Vyplňuje oprávněný funkcionář Výboru Profesní komory:   

 

Za člena přijat dne: _________________________________________________ 

 

Podpis oprávněného funkcionáře spolku (razítko):_________________________  
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