
Přihláška za člena Svazu Odborá řů Služeb a  Dopravy  
 
 
 
Pan – paní/sle čna....................................................... Datum narození.............................. ..  
 
Kontaktní telefon a e-mail. adresa…………………………………………… ……………………  
 
Bydlišt ě a PSČ ......................................................................................................................... 
 
Zaměstnavatel žadatele (název a sídlo) 1) ………………………………………………………. 
 
Povolání (pracovní za řazení u zam ěstnavatele) 1) žadatele…………………………………..……  
 
Pracovišt ě (název a sídlo nižší organiza ční složky zam ěstnavatele – místo výkonu  
 
práce žadatele) 1) ……………………………………………   Osobní pracovní číslo 1)……………  
 
Přihlašuje se dnem…………..…za člena/členku Svazu Odborá řů Služeb a Dopravy – 
základní organizace SOSaD v Praze. 
 
Jsem – nejsem 2) členem jiné odborové organizace……………………………………………. 
 
v……………………………. Současně s touto p řihláškou ukon čuji své členství v této 
odborové organizaci.  
 
Podpis žadatele  ............................................. 
 
 
Přihlášku za ZO SOSaD p řevzal……………………, název funkce……………… dne :……..,   
 
což potvrzuje svým podpisem. Ke vzniku členství dochází dne…………………v souladu 
se stanovami SOSaD. 
 
 
 
Razítko, jméno a podpis odborového funkcioná ře: 
 
 
 
 
 
 
Poznámky: 
1) Takto ozna čené rubriky nevypl ňuje žadatel -  nepracující d ůchodce (jehož d ůchod je jediným zdrojem jeho p říjmů) a 
osoba nezam ěstnaná. Žadatel, který se p řipravuje na budoucí povolání, uvede v rubrice zam ěstnavatel název a sídlo 
školy nebo jiného za řízení, které navšt ěvuje v rámci této p řípravy.  
2) Nehodící se škrtn ěte  
 
Poučení: 
Podpisem této p řihlášky žadatel sou časně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v p řihlášce uvedená ZO SOSaD 
zpracovávala jeho osobní údaje ve výše uvedeném roz sahu a zajistila jejich ochranu dle p řísl. právních p ředpis ů. 
Žadatel podpisem této p řihlášky se sou časně zavazuje k dodržování Stanov a dalších vnit řních p ředpis ů SOSaD 
v platném zn ění. 
Funkcioná ř podepisující p řihlášku za ZO SOSaD se akceptací této p řihlášky sou časně jménem ZO SOSaD zavazuje 
k povinnosti chránit a nezneužívat osobní údaje žad atele, které ZO SOSaD ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve zn ění 
pozdějších p ředpis ů ZO SOSaD zpracovává. Pokud je nebo byl žadatel členem jiné odborové organizace, zajistí 
zástupce ZO SOSaD oznámení o ukon čení tohoto členství u p říslušné jiné odborové organizace. K tomu mu žadatel  
sou časně výslovn ě uděluje svým podpisem této p řihlášky plnou moc. 


