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CEVEV Malá líška  
Staré Hory 344 

976 02 Staré Hory 
tel.: +421 908 571 635 

 

Prihláška pre člena podporovateľa 

Osobné údaje žiadateľa 

Meno a priezvisko:  

Titul:   

E-mail:   

Telefón:   

Kontaktná adresa:  
 

Firemné údaje (nepovinné ak sa žiadateľ eviduje ako fyzická osoba, povinné, ak sa eviduje ako právnická osoba) 

Profesia:  

Spoločnosť:  

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Firemné členstvo: áno / nie * Ak áno, počet zamestnancov: 

* nehodiace sa prečiarknite 

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O PRIJATIE ZA ČLENA 

Dolu podpísaná / podpísaný ..................................................................................., udeľujem týmto súhlas 

so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári, výlučne pre vnútorné potreby CEVEV Malá líška, 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zároveň dávam súhlas na informovanie 

o aktivitách CEVEV Malá líška. Tieto súhlasy je možné kedykoľvek písomne odvolať. 

Žiadateľ o členstvo svojim podpisom vyhlasuje, že sa oboznámil so stanovami CEVEV Malá líška, bez výhrad 

súhlasí so znením stanov združenia, a že tieto bude dodržiavať po celú dobu jeho členstva v združení a 

zároveň rešpektovať orgány združenia a ich kompetencie uvedené v stanovách a bude riadne plniť 

povinnosti uložené mu stanovami ako aj orgánmi združenia.  

Žiadateľ ďalej vyhlasuje, že súhlasí s cieľom a poslaním združenia a chce sa podieľať na jeho činnosti. 

Žiadateľ sa zaväzuje uhradiť ročný členský príspevok. Žiadateľ o členstvo si je vedomý, že až zaplatením 

členského príspevku a rozhodnutím výkonnej rady, riaditeľa alebo výkonného riaditeľa o prijatí sa stáva 

členom podporovateľom - t.j. nadobúda súbor práv a povinností týkajúcich sa CEVEV Malá líška uvedených 

v stanovách združenia. Na členstvo v združení nie je právny nárok. 

Žiadateľ čestne vyhlasuje, že nikdy nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. 

Toto vyhlásenie nie je možné zmeniť alebo odvolať a príslušný orgán združenia sa spolieha na jeho 

pravdivosť a presnosť pri rozhodovaní o prijatí žiadateľa za člena združenia. Žiadateľ je týmto upozornený, 

že ak poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto vyhlásení alebo sa ukáže niektoré tvrdenie uvedené 

v tomto vyhlásení ako nepravdivé, môže to byť dôvodom na vylúčenie zo združenia.  

V _______________  dňa ______________   _________________________________ 

    Meno a priezvisko žiadateľa, podpis 


