Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Svit




Prihláška za člena Slovenského rybárskeho zväzu


Meno: ................................................. Priezvisko: ...............................................................................  Titul: .......................

Dátum narodenia: ...................................................
( deň, mesiac, rok )

Adresa bydliska: ........................................................................................................................................................................
( PSČ, mesto - obec, názov ulice, číslo )

e-mailová adresa: ..................................................................  tel . čislo .................................................................


žiada o prijatie za člena Slovenského rybárskeho zväzu a registráciu v SRZ MO Svit

Beriem na vedomie, že členstvo v zväze je dobrovoľné. Súhlasím so stanovami zväzu a zaväzujem sa nimi riadiť. Stotožňujem sa s úlohami zväzu a budem sa aktívne zúčastňovať na ich realizácii. Absolvujem školenia a skúšku zo základných rybárskych predpisov.
 Čestne vyhlasujem, že:  - v minulom období od .............. do .............. som bol členom  v MO/MsO SRZ 
                                        − nie som organizovaný v inej MO/MsO SRZ, 
                                        − som nebol v posledných troch rokoch vylúčený zo žiadnej MO/MsO SRZ,
                                        − som sa v posledných troch rokoch nedopustil úmyselného trestného činu, za ktorý som bol právoplatne odsúdený, ani závažného priestupku proti predpisom o rybárstve, 
                                        − nie je voči mojej osobe vedené trestné stíhanie za úmyselný trestný čin.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov

Ja, žiadateľ, dávam týmto súhlas  MO SRZ  vo Svite, aby zaznamenávala, usporadúvala, vyhľadávala, prehliadala, preskupovala, využívala a poskytovala ústredným orgánom SRZ, sekretariátu Rady SRZ, Ministerstvu životného prostredia SR, Ministerstvu vnútra SR pre účely registrácie SRZ moje vyššie uvedené osobné údaje.

Tento súhlas je platný počas môjho členstva v SRZ. Dňom ukončenia môjho členstva tento súhlas odvolávam. Po ukončení členstva v SRZ súhlasím s archiváciu osobných údajov len pre potreby evidencie SRZ MO Svit.

Prehlasujem, že hore uvedenému textu rozumiem a pravdivosť údajov  dobrovoľne potvrdzujem svojim podpisom.


V .............................................................................. dňa: ..............................................	



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

vlastnoručný podpis žiadateľa






Stanovisko výboru SRZ MO Svit:

Výbor prihlášku prerokoval dňa: ................................. ............................

a s prijatím menovaného za člena SRZ:	súhlasí *)      nesúhlasí *)

(nehadiacesa prečiarknuť)

Prijatie do evidencie dňa: .........................................................


Pečiatka a podpis zástupcu SRZ MO Svit:


Členský preukaz vydaný dňa: ............................................................    

pridelené členské číslo: .................................................

