KHnet.info, z. s., Havířská stezka 68, 284 01 Kutná Hora
Spisová značka L 14927 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 26670186

PŘIHLÁŠKA DO SPOLKU KHnet.info, z. s.

Jméno a příjmení/firma:

_____________________________________________________________________

Trvalé bydliště / sídlo:

_____________________________________________________________________

Rodné číslo/IČO:

_________________________________

ICQ:

E-mail (mimo KHnet.info)

_________________________________

Telefon: _______________________

_______________________

tímto jako zájemce o členství ve smyslu ustanovení čl. 3 stanov spolku s názvem KHnet.info, z. s. (dále jen Spolek),
svobodně a dobrovolně žádám o přijetí do Spolku.
Zavazuji se, že v případě vzniku mého členství ve Spolku budu plnit veškeré povinnosti člena Spolku (stejně tak jako
všichni moji přidružení členové), nebudu jakkoliv porušovat stanovy Spolku, provozní řád Spolku, organizační řád
Spolku a finanční řád Spolku ani případné další řády Spolku uvedené na www.khnet.info v sekci Dokumenty.
Prohlašuji, že jsem seznámil(a) se všemi výše uvedenými řády a rozumím jim.
Zavazuji se, že pokud se v budoucnu v blízkém okolí mého bydliště/sídla (odkud se připojuji do sítě Spolku) objeví
nový zájemce o připojení do sítě Spolku, budu se snažit mu vyjít vstříc, nebudu mu bránit v připojení a budu se snažit,
pokud to situace dovolí, vytvořit s ním či ostatními místní síť LAN připojenou do sítě Spolku jedním zařízením
(anténou).
Taktéž se zavazuji, že pokud v mém okolí vznikne místní síť LAN utvořená členy Spolku a připojená do sítě Spolku a já
budu jako člen Spolku mít možnost se do ní připojit, budu se o toto maximálně snažit.

Adresa instalace*:

_______________________________________________________

Korespondenční adresa*:

_______________________________________________________

Žádám uživatelské jméno:

___________________

Počet PC, které chci připojit:

___________________

Heslo: ________________________
(pouze pokud chcete vytvořit e-mail)

*) pouze v případě, liší-li se od adresy trvalého bydliště / sídla.

Ve smyslu zákona 101/2000 Sb. bezvýhradně souhlasím, aby Spolek sám či prostřednictvím jím vybíraných zpracovatelů uchovával a zpracovával
mé osobní údaje uvedené výše na této přihlášce za účelem vedení interní členské evidence.
Ve smyslu §13c zákona 133/2000 Sb. bezvýhradně souhlasím, aby Spolek sám či prostřednictvím jím vybíraných zpracovatelů uchovával
a zpracovával mé rodné číslo uvedené výše na této přihlášce za účelem vedení interní členské evidence.
Souhlas uděluji na dobu neurčitou.

V Kutné Hoře dne:

___________________

Vyplňuje KHnet.info, z. s.

Podpis: ________________________

Přihlášku za Spolek přijal dne:
jméno, příjmení, podpis:

Vyjádření rady Spolku:
Bude připojeno AP/PanelNET:
Přihláška do spolku „KHnet.info, z. s.“, v.3.0

Zpracoval (a):
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