
PŘIHLÁŠKA PŘIDRUŽENÉHO ČLENA  
UNIE ODPOVĚDNÝCH ZNALCŮ, z. ú. 

 
Jméno, příjmení a titul žadatele _____________________________________  

IČO     _____________________________________ 

Adresa     _____________________________________ 

Adresa pro doručování  _____________________________________ 

Kontaktní údaje (telefon, e-mail) _____________________________________ 
 

OBORY ZNALECKÉ ČINNOSTI  _____________________________________ 

     _____________________________________ 

     _____________________________________ 

     _____________________________________ 

     _____________________________________ 

 
PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 

Svým podpisem stvrzuji zájem o členství v Unii odpovědných znalců, z. ú. (dále jen „Unie“) a 

beru na vědomí, že o mé přihlášce bude rozhodnuto dle zakládací listiny presidentem Unie. 

Prohlašuji, že vstupuji do Unie dobrovolně, zavazuji se dodržovat jeho zakládací listinu a další 

vnitřní předpisy. 

Dále prohlašuji, že splňuji požadavky pro zapsání do Unie dle podmínek zakládací listiny 

uveřejněné na https://www.uoz.cz/vnitrni-predpisy/. 

 

 

V ______________ dne _______________ 

 

 

    _________________________________ 

 podpis žadatele 

 

 



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Já, níže podepsaný/á 

Jméno a příjmení _____________________________________ 

IČO / datum narození _____________________________________  

 sídlo / bydliště _____________________________________ 

souhlasím se zpracováním mých osobních údajů  
⃣⃣    fotografií z odborných výstupů - Unií odpovědných znalců, z. ú., se sídlem Žitná 562/10, 

120 00 Praha 2 – Nové město, IČO: 095995. 
Tento souhlas poskytuji za účelem zveřejnění mých fotografií v tisku a na webových 
stránkách Unie. 

Pozn.: V případě souhlasu s poskytnutím osobních údajů prosíme o zaškrtnutí políčka. 
 

⃣⃣     identifikačního čísla organizace (IČO) – třetím osobám. 
Tento souhlas poskytuji za účelem rozšíření spolupráce Unie odpovědných znalců, z. ú., 
se sídlem Žitná 562/10, 120 00 Praha 2 – Nové město, IČO: 095995 se třetími osobami. 

Pozn.: V případě souhlasu s poskytnutím osobních údajů prosíme o zaškrtnutí políčka. 
Právnická osoba souhlas neposkytuje, když IČO právnické osoby není osobním údajem. 

⃣⃣    jméno, příjmení, obor znalecké činnosti 
Tento souhlas poskytuji pro marketingové účely Unie a třetích stran  

Pozn.: V případě souhlasu s poskytnutím osobních údajů prosíme o zaškrtnutí políčka. 

 
Tento souhlas výše specifikovaných osobních údajů činím dobrovolně z vlastní vůle a bez 
nátlaku. Pro udělení souhlasu mi byly poskytnuty všechny relevantní informace uvedené 
v příloze tohoto souhlasu. 
 

Jsem si vědom/a toho, že souhlas mohu v souladu s příslušnou legislativou kdykoli odvolat, a 
to i bez udání důvodu. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování 
mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Byl/a jsem také 
poučen/a o tom, že toto své právo na odvolání poskytnutého souhlasu a další související práva 
vyplývající ze čl. 13 až 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) mohu uplatnit 
doručením žádosti na adresu: Unie odpovědných znalců, z. ú., se sídlem Žitná 562/10, 120 00 
Praha 2 – Nové město nebo na mailovou adresu gdpr@uoz.cz. 
 

Příloha – Informační povinnost subjektu údajů 

Dostupná online na adrese https://uoz.cz/gdpr/ 

 

V ______________ dne _______________ 

               _______________________________ 

podpis subjektu údajů 


