Přihláška za člena odborové organizace
Aliance drážního provozu
Tímto se přihlašuji za člena odborové organizace Aliance drážního provozu,
se sídlem Hradec 64, 332 11 Plzeň-jih, IČ 01458035,
evidované u Ministerstva vnitra pod č. j. VS/1-1/92 180/13-E
Identifikační údaje člena:
Jméno a příjmení:

……………………………………………………………………………….…

Adresa trvalého pobytu:

……………………………………………………………………………….…

Datum narození:

……………………………….…………………………………………………

Pracovní funkce:

……………………………………………………………………………….…

Organizační jednotka zaměstnavatele: ……………………………………………………………………………….…
Datum vzniku členství:

………………………………………………………………………………….

Kontakt (telefon, email)

………………………………………………………………………………….

Podpis člena:

……………………………………………………………………………….…

Souhlasím, aby členské příspěvky ve výši 1 % z čistého příjmu byly odváděny na bankovní účet Aliance
drážního provozu číslo: 284 957 3309/0800, vedený u České spořitelny a. s.

Razítko a podpis
Zpracování identifikačních údajů o členovi, slouží pouze pro interní potřebu Aliance drážního provozu a řídí se platnými podmínkami
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

ŽÁDOST O PROVEDENÍ SRÁŽKY Z PŘÍJMU Z
PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU K ÚHRADĚ
ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
Na základě dohody o srážkách ze mzdy, uzavřené mezi mnou a odborovou organizací
........................................................................................, působící u zaměstnavatele
Správy železnic, státní organizace (dále „Dohoda“),
kterou přikládám jako nedílnou součást této mé žádosti a v níž jsem vyslovil souhlas s
prováděním srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu k úhradě členských příspěvků, žádám
ve smyslu ustanovení § 146 písm. c) Zákoníku práce, v platném znění, a v souladu s bodem
4.5 platné Podnikové kolektivní smlouvy o provádění srážky členských příspěvků z mých
pracovněprávních vztahů u níže uvedené organizační složky:

z příjmu z pracovního poměru – osobní číslo ...............................................

z odměny z dohody o pracovní činnosti – osobní číslo..........................................

z odměny o provedení práce – osobní čísla:................................................

(nehodící se škrtněte)
počínaje jejich výplatou za měsíc ………………… 20. .
Výše srážky, její podmínky a způsob poukazování platby na konto odborové organizace jsou
stanoveny v „Dohodě“.
Souhlasím ve smyslu znění nařízení EU 2016/679/EU o ochraně osobních údajů (GDPR) se
zpracováním mých osobních údajů, uvedených v této žádosti a v „Dohodě“, za účelem úhrady
členských příspěvků odborové organizaci.
pan/í

Osobní číslo:

Organizační složka:

V

dne

………………………………
zaměstnanec

Převzal (jméno, příjmení, podpis zaměstnance organizační složky):

1/1

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

Název organizační složky
Ulice č.p.
PSČ Město

