
     Členská přihláška 

MAS Brána Vysočiny, z.s. 
nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 

www.masbranavysociny.cz      IČ: 22605586 
 

Přihlášku můžete odevzdat: 
● poštou - MAS Brána Vysočiny, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 
● osobně – podatelna města Tišnova, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov nebo kancelář 

MAS, Radniční 14, 666 01 Tišnov 

 

Jméno, příjmení / název subjektu:  

Bydliště (u FO) / sídlo (u PO):  

Rodné číslo (u FO) / IČ (u PO)  

Jméno a příjmení statutárního 

zástupce: 

 

Rodné číslo statutárního zástupce:  

Bydliště statutárního zástupce:  

Kontakt (telefon a e-mail):  

Zájmová skupina (označte křížkem 

jednu skupinu podle své převažující 

činnosti): 

Místní prostředí a regionální rozvoj  

Rozvoj podnikání a zemědělství  

Kultura, vzdělávání, sport a volný čas  

Sociální soudržnost  

Sektor působnosti (označte křížkem 

jeden příslušný sektor svého 

působení): 

Veřejný sektor (obec, mikroregion, příspěvková 

organizace) 

 

Soukromý sektor: Právnická osoba  

Soukromý sektor: Fyzická osoba podnikající  

Soukromý sektor: Fyzická osoba   

 
 

Datum:……………………………….. 

 

Jméno a podpis statutárního zástupce:………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



     Členská přihláška 

MAS Brána Vysočiny, z.s. 
nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 

www.masbranavysociny.cz      IČ: 22605586 
 

Přihlášku můžete odevzdat: 
● poštou - MAS Brána Vysočiny, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 
● osobně – podatelna města Tišnova, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov nebo kancelář 

MAS, Radniční 14, 666 01 Tišnov 

 

Podpisem přihlášky vyjadřuji souhlas se zněním stanov MAS (zveřejněny na 
http://www.masbranavysociny.cz/).  
Vedení osobních údajů uvedených v členské přihlášce je zákonným zpracováním údajů ve 
smyslu čl. 6 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vedení seznamu členů MAS je 
upraveno v § 236 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
Kontaktní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu MAS podle čl. 6 odst. 1 
písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
Více informací o sběru a zpracování osobních údajů, vč. práv, které může člen MAS ke sběru 
a zpracování osobních údajů uplatnit, je uvedeno na http://www.masbranavysociny.cz/). 
 
Souhlas s uveřejněním v seznamu členů MAS (platí pouze pro fyzické osoby a 

podnikající fyzické osoby) 

Já, níže podepsaný zájemce o členství v MAS Brána Vysočiny 

souhlasím / nesouhlasím1, aby MAS Brána Vysočiny uveřejnila mé osobní údajů v rozsahu 

jméno, příjmení, obec, ve které mám bydliště, v seznamu členů MAS na 

http://www.masbranavysociny.cz/.  

 

 

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a svobodné. Udělený souhlas je možné kdykoliv 

odvolat. A to osobně v kanceláři MAS. Po odvolání souhlasu budou osobní údaje odstraněny 

a MAS je nebude využívat. 

 

Datum udělení souhlasu:         

              ………………………………………………………….

       podpis zájemce o členství v MAS 

 

Datum odvolání souhlasu:         

             ………………………………………………………….

            podpis člena v MAS 

 

Datum odstranění osobních údajů:         

             …..…………………………………………………….

        podpis zástupce MAS 

 
 
 

                                                           
1
 Nehodící se škrtněte. 


