
V ,

razítko ZO OSŽ

podpis předsedy ZO OSŽ

podpis přihlašovaného člena

Za ZO OSŽ:

Přihláška převzata dne:

různé:

se tímto přihlašuji za člena OSŽ u výše uvedené ZO OSŽ.

dne

rodné číslo:

telefon:

e-mail:

datum narození:

adresa bydliště:

doručovací adresa:

IČ ZO OSŽ:

Organizační číslo ZO OSŽ:

Já, přihlašovaný/á,

jméno a příjmení:

PŘIHLÁŠKA
za člena ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ

Název ZO OSŽ:

Sídlo ZO OSŽ:



V ,

Člen odborové organizace:

podpis

dne

Za odborovou organizaci:

razítko a podpis ZO OSŽ

Současně člen odborové organizace dává souhlas k evidenci ve mzdovém programu zaměstnavatele za účelem platby

členského příspěvku po dobu členství v OSŽ:

zaměstnavatel:

a k měsíčnímu předkládání výše srážky příspěvku odborové organizaci.

První srážka ve prospěch odborové organizace bude provedena se zúčtováním mzdy za měsíc:

variabilní symbol:

a na účet Ústředí Ústředí OSŽ (ve výši 40 %):

číslo účtu: 2000264339 / 0800

variabilní symbol:

b) z náhrady mzdy a z náhrady odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vyplácené zaměstnavatelem

po dobu prvních 14 dnů při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě).

Platba bude poukazována

na účet ZO OSŽ (ve výši 60 %):

číslo účtu:

uzavírají dohodu o srážkách ze mzdy (o srážkách z příjmu z pracovněprávního vztahu),

na základě které bude mzdová účtárna

provádět srážku ze mzdy za účelem platby členských příspěvků ve výši stanovené podle stanov OSŽ, hlava 2, čl. 12,

bod 1:

a) z čistého příjmu ze závislé činnosti ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu v platném znění a z

příjmů, které se považují za příjmy ze závislé činnosti,

název:

sídlo:

IČ: organizační číslo:

jméno a příjmení:

datum narození:

a

Základní organizace Odborového sdružení železničářů (ZO OSŽ)

DOHODA
o srážkách ze mzdy

Pan/paní



I.

-

-

II.

III.

V ,

podpis

5) Osobní údaje nebudou předávány mimo OSŽ, s výjimkou případů, kdy je udělen samostatný souhlas s předáním,

nebo předání údajů ukládá nebo k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem (např. v případě

požadavků orgánů činných v trestním řízení apod.);

6) Mám právo na informace o zpracování mých osobních údajů, na podání námitky/stížnosti proti zpracování

osobních údajů a na vyřízení mé žádosti nebo námitky/stížnosti ve lhůtě do jednoho měsíce od předložení žádosti

nebo námitky/stížnosti OSŽ.

Podpisem souhlasu potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s informacemi o zpracování osobních údajů, zejména

o mém právu vztahující se ke zpracování osobních údajů včetně práva na přístup k informacím.

dne

2) Poskytnuté osobní údaje budou zpracované pouze pro účel, pro který byl udělen souhlas;

3) Osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu;

4) Archivace osobních údajů je 5 let, nestanovuje-li zákon lhůtu delší, nebo není-li jiná lhůta stanovená účelem

zpracování, jak to ukládají právní předpisy;

uděluji souhlas s tím, aby mé osobní údaje, poskytnuté OSŽ, byly zpracované pro účely:*

evidence členů Odborového sdružení železničářů.

Dohody o srážkách ze mzdy.

* Zaškrtněte účel, pro který udělujete souhlas.

V souvislosti s udělením souhlasu jsem byl/a ze strany OSŽ seznámen/a s těmito skutečnostmi:

1) S poskytnutými osobními údaji bude ze strany OSŽ nakládáno s řádnou péčí a v souladu s platnými právními

předpisy. Osobní údaje budou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných

prostředků;

Já, níže podepsaný/á:

jméno a příjmení:

datum narození:

adresa bydliště:

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
podle Nařízení (EU) o ochraně osobních údajů (GDPR), zákona č. 110/2019 Sb.,

o zpracování osobních údajů a zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony

v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, pro činnost OSŽ
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