Souhlas zaměstnance s prováděním srážek ze mzdy k
úhradě členských příspěvků ZO OS KOVO Hyundai Czech

PŘIHLÁŠKA a
evidenční list člena

ZO OS KOVO
Hyundai Czech

Příjmení a jméno:

ID číslo:

Hala a linka:

Příjmení a jméno:

datum narození:
zaměstnanec zaměstnavatele:

Email:

( dále jen zaměstnavatel )

Mobil:

Hala a linka:
Adresa trvalého bydliště-

HMMC s.r.o.

vysloveně souhlasí s prováděním srážek ze své mzdy nebo platu, náhrad mzdy nebo platu, odměny a dávek
nemocenského u zaměstnavatele, k úhradě členských příspěvků ZO OS KOVO Hyundai Czech a to ve výši 1%
ze své čisté mzdy, odměny či dávek nemocenského, a to počínaje od:

ID číslo:
ulice:

číslo popisné:
měsíce:

město:

roku:

PSČ:
Jednotlivé měsíční srážky členských příspěvků budou zasílány zaměstnavatelem Základní Organizaci OS
KOVO Hyundai Czech se sídlem: Průmyslová zóna Nošovice 700/1, Nižní Lhoty, 739 51, IČ: 751 44 816 na

bankovní účet této základní organizace:

1015257188 / 6100

V případě, že se jedná o přechod z jiné základní organizace, vyplňte prosím údaje níže:
ZO OS KOVO

organizační číslo:

ZO OS KOVO

organizační číslo:

započítaná doba členství dle §4, čl.4 Stanov OS KOVO-

roků:

a to pravidelně měsíčně, vždy ke dni výplaty mzdy zaměstnance- člena naší ZO. V případě změny čísla
bankovního účtu vysloveně zaměstnanec- člen žádá o zasílání členských příspěvků vždy na aktuální číslo
bankovního účtu této Základní Organizace.

měsíců:

Pokud nebude možné provést srážku ze zabavitelné části mzdy nebo platu, souhlasí zaměstnanec- člen s
tím, aby srážka byla provedena z nezabavitelné části mzdy.
Zaměstnanec- člen naší ZO dále výslovně souhlasí s tím, aby zaměstnavatel Základní Organizaci OS KOVO
Hyundai Czech sděloval informace o výši jeho mzdy nebo platu, náhrad mzdy nebo platu, odměny a dávek
nemocenského u zaměstnavatele.

Člen výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v uvedeném evidenčním listu a souhlasu za účelem evidence člena v OS KOVO a
činností podle Stanov OS KOVO a vnitřních předpisů OS KOVO podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a podle zákona o zpracování osobních údajů.

Podpis člena:

Podpis člena:
Razítko ZO:

V Nošovicích dne:

Razítko ZO:
V Nošovicích dne:

