
ZO OS KOVO Brandýs
Průmyslová 1851
250  01 Brandýs nad Labem

IČO: 67982689
č.ú.: 19-6056750297/0100

Tel.:

Dne:

Dne:

Jméno a příjmení:

Podpis:

Adresa bydliště:

Osobní číslo:Datum narození:

výslovně souhlasí s prováděním srážek ze své mzdy nebo platu, náhrad mzdy nebo platu, případně odměny u zaměstnavatele
Continental, s.r.o Průmyslová 1851 Brandýs nad Labem se sídlem v Brandýse nad Labem IČO: 62024922 k úhradě členských
příspěvků ZO OS KOVO Brandýs ve výši 1% ze své čisté mzdy, platu nebo odměny, a to počínaje měsícem podpisu tohoto souhlasu.
Jednotlivé měsíční srážky členských příspěvků budou zasílány zaměstnavatelem Základní organizaci OS KOVO Brandýs se sídlem
Průmyslová 1851, Brandýs nad Labem, IČO: 67982689 na účet č. 19-6056750297/0100 vedený u peněžního ústavu Komerční banka,
a.s. a to pravidelně měsíčně, vždy ke dni výplaty mzdy/platu zaměstnance – člena. Člen výslovně souhlasí s tím, aby zaměstnavatel
ZO OS KOVO Brandýs sděloval informace o výši jeho čisté mzdy, platu nebo odměny. Uděluji souhlas OS KOVO a ZO OS KOVO
Brandýs se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a podle zákona o zpracování osobních údajů za
účelem evidence plateb členských příspěvků člena ZO OS KOVO Brandýs.

Zapsán v evidenci:

Podpis:

Průkazku převzal:

Členský průkaz číslo:

Osobní číslo:

Přihláška řádného člena

Záznamy ZO OS KOVO Brandýs

základní organizace OS KOVO Brandýs

Členem od:

První platba:

Jméno a příjmení:

Adresa bydliště:

Přihlašuji se za člena Odborového svazu KOVO a zavazuji se plnit své povinnosti vyplývající ze Stanov OS KOVO a ze stanov ZO OS
KOVO Brandýs, zejména platit stanovený měsíční členský příspěvek. Uděluji souhlas OS KOVO a ZO OS KOVO Brandýs ke zpracování
osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a podle zákona o zpracování osobních údajů za účelem evidence člena v ZO
OS KOVO Brandýs.

Email:

Souhlas zaměstnance s prováděním srážek ze mzdy k úhradě 
členských příspěvků základní organizaci OS KOVO Brandýs

Datum narození:

Tel.: +420 326 93 - 6260 / +420 326 93 - 6239
BDY 1: Po, Čt 13:55 - 14:30, BDY 2: St 13:30 - 14:30

www.odborybrandys.cz
info@odborybrandys.cz


