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PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA DRUŽSTVA 
 

Jméno a příjmení:  

Bydliště: 

obec: ulice: čp/čo: PSČ: 

    

 
Nepovinné údaje – informace v příloze. 
Datum narození: Telefon: E-mail: 
   

 
Já, níže podepsaný(á), podávám tuto přihlášku za člena Jednoty, družstva spotřebitelů v Kaplici 
a prohlašuji, že: 
 
• jsem se seznámil(a) se stanovami družstva, s podmínkami vzniku členství a zejména s právy 

a povinnostmi člena družstva, které jsou vypsány na rubové straně této přihlášky, 
• souhlasím se zpracováním mých osobních údajů s tím, že nedílnou součástí této přihlášky 

je mé prohlášení ke zpracování mých osobních údajů (viz PER_18_003), 
• beru na vědomí možnost získávání informací týkajících se družstva a jeho členů vedle účasti 

na schůzím místní členské základny (informační deska družstva, webové stránky 
www.jednotakaplice.cz, 

• splňuji podmínky pro vznik členství v družstvu, 
• přebírám vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu v současné výši 1000,- Kč. 
• se zavazuji vždy jednat v souladu se stanovami družstva. 
 
V ___________________________  dne __________________ 
 
 
 _________________________________ 
 vlastnoruční podpis  
 

ZÁZNAMY DRUŽSTVA 
 

                             Členský vklad 1000,- Kč zaplacen  

  
                             Datum vzniku členství  

  
                             V evidenci u místní členské základny  

  
                             Volební obvod  

  
                             ČLENSKÉ ČÍSLO  
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VÝPIS ZE STANOV DRUŽSTVA 
 
 
Členství v družstvu je dobrovolné. Jeho obsahem je účast na činnosti družstva způsobem vymezeným 
stanovami a uskutečňovaným na zásadách svépomoci a spolupráce. 
 
Členem družstva může být osoba fyzická, je-li zletilá a bezúhonná v tom smyslu, že nebyla odsouzena 
za úmyslný trestný čin spáchaný vůči družstvu nebo jeho členovi a je svéprávná podle čs. práva. Členství 
právnické osoby se vylučuje. 
 
Členství v družstvu vzniká přijetím za člena na základě členské přihlášky. 
 
O přijetí za člena družstva na základě písemné členské přihlášky po předchozím složení základního 
členského vkladu ve výši 1.000,- Kč (čl. 3 odst. 1 stanov), rozhoduje představenstvo družstva. Obsah 
členské přihlášky upravuje zákon. Přihláška musí obsahovat i prohlášení žadatele o splnění podmínek 
pro vznik členství uvedených ve stanovách. Členství v družstvu vzniká dnem rozhodnutí představenstva 
družstva o přijetí za člena.  
 
 
 
Člen má zejména právo: 
a) účastnit se členských schůzí ve své členské základně podle místa svého bydliště, anebo při konkrétní 
provozovně, případně i jako delegát na shromáždění delegátů, hodnotit na nich práci členů volených 
orgánů i zaměstnanců družstva, 
b) volit a být volen za člena orgánů družstva a zájmových družstevních organizací, 
c) obracet se na orgány družstva s návrhy a náměty, stížnostmi týkajícími se činnosti družstva a jeho 
orgánů, požádat o jejich zaprotokolování na jednání členů místní členské základny a být informován o 
jejich vyřízení, 
d) požadovat od orgánů družstva vysvětlení a odvolávat se v případech a způsobem podle stanov do 
jejich rozhodnutí; obracet se na soud v záležitostech usnesení orgánů družstva tam, kde to zákon 
připouští, 
e) žádat v odůvodněných případech svolání jednání členů místní členské základny prostřednictvím 
členského výboru a tam kde není, prostřednictvím pověřeného člena, 
f) na podíl na zisku určeného k rozdělení mezi členy, 
g) na nákup zboží za zvýhodněných cenových podmínek v prodejnách družstva a na služby, plnění a 
výhody poskytované členům podle zákona nebo stanov družstva, 
h) na vypořádací podíl po zániku členství za trvání družstva. 
 
Člen má zejména povinnost: 
a)  dodržovat stanovy družstva, podílet se na jeho činnosti a plnit usnesení jeho orgánů, 
b)  chránit majetek družstva, 
c)  usilovat o odstranění nedostatků v činnosti družstva, 
d) ohlásit a doložit družstvu bez zbytečného odkladu každou změnu, která souvisí s evidencí jeho údajů 

v seznamu členů vedených družstvem, nebo s podmínkami zákazu konkurence (čl. 12 odst. 3 
stanov), 

e) nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět 
k její úhradě podle rozhodnutí shromáždění delegátů až do výše trojnásobku jeho základního 
členského vkladu, 

f) údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu a důsledně 
se řídit zákonem na ochranu osobních údajů; při porušení zákona a těchto stanov odpovídá za 
veškeré důsledky a je povinen uhradit sankce a případné škody z toho vzniklé. 

 
Úplné znění stanov je k dispozici na www.jednotakaplice.cz, sekce pro členy. 
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VNIT ŘNÍ PŘEDPIS                                                                                                                                                                             ZÁSADY 
 

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 
 

Označení vnitřního předpisu Číslo 

Ochrana osobních údajů – členská agenda PER_18_003 

 
 
 
ZÁSADY K OCHRAN Ě A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů  
Jednotou družstvem spotřebitelů v Kaplici. 
 
Zásady slouží zároveň jako informace o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů. 

 
Kategorie subjektů OÚ: Člen Družstva (žadatel o členství). 
 
 
1) Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, IČ: 00031861, sídlo: Kaplice-nádraží 86, 382 42 Střítež, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. Dr 208 (dále jen“ Družstvo“ nebo „Správce“), jakožto správce osobních údajů 
členů družstva plně respektuje právo na soukromí subjektů osobních údajů a s tím související práva. 

2) Tyto zásady (informace) pro žadatele o členství a členy  Družstva vycházejí ze Směrnice družstva k ochraně osobních údajů a jejich 
zpracování evidované pod číslem PER_18_001 a navazují na generální Informace o ochraně a zpracování osobních údajů Jednotou 
družstvem spotřebitelů v Kaplici (PER_18_002), které jsou veřejně v aktuální verzi dostupné na internetových stránkách Družstva 
www.jednotakaplice.cz  a slouží k poskytování podrobnějších informací.  Pokud člen nemůže internetu využít, má právo žádat Družstvo 
o jinou formu zpřístupnění Informací podle dohody (písemně, e-mailem). 

3) Družstvo zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. 
4) Zástupcem družstva ve věcech ochrany osobních údajů a zároveň osobou pověřenou řízením systému ochrany osobních údajů je manažer 

kvality. Ve věci osobních údajů a uplatnění práv je možno využívat následující kontakty: 
• Osobně v sídle Družstva - Kaplice-nádraží 86, 382 42 Střítež. 
• Písemně na adresu: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, Kaplice-nádraží 86, 382 42 Střítež. 
• Telefonicky: +420 380 302 200. 
• E-mailem: gdpr@jednotakaplice.cz. 

5) Dozorovým orgánem nad ochranu osobních údajů, u kterého je možnost podat stížnost, je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. 
Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

6) Právní základ 
Zpracování osobních údajů je založeno zejména na zákonné povinnosti družstva, na dobrovolném souhlasu člena družstva a na 
oprávněném zájmu správce. 

7) Rozsah a účel zpracování 
Požadavek zákona: 
• Družstvo vede seznam členů, který obsahuje údaje – jméno a příjmení, bydliště (případně adresu pro doručování), den a způsob 

vzniku členství a výši členského vkladu a údaj o zařazení člena do příslušného volebního obvodu (viz stanovy družstva). 
• Družstvo použije údaje – jméno a příjmení, bydliště, podpis - na prezenční listině konání jednání členů volebního obvodu nebo 

společného jednání členů místní členské základny. 
• Pokud se člen družstva stane členem či náhradníkem orgánů družstva, řeší problematiku osobních údajů zpracování „Orgány 

družstva“. 
Se souhlasem člena vede Družstvo: 
• Datum narození člena. Člen jej nemusí poskytnout – neposkytnutí nemá vliv na obsah jeho členství v družstvu dle stanov. Údaj 

využívá Družstvo výhradně pro řádnou identifikaci člena při komunikaci a vyřizování členských záležitostí, pro vyloučení záměny 
osob, případně pro vnitrodružstevní společenské záležitosti.  

• Telefon, e-mail. Údaj využívá Družstvo výhradně pro možnost rychlé a operativní komunikace se členem v případě potřeby. 
Člen nemusí údaje (nebo některé) poskytnout – neposkytnutí nemá vliv na obsah jeho členství v družstvu dle stanov. Souhlas se 
zpracováním těchto údajů může kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před 
jeho odvoláním. Svůj souhlas uděluje člen na dobu trvání jeho členství, nejdéle však na dobu 10 let, pokud jej neodvolá dříve. 

8) Způsob zpracování 
Družstvo zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky, případně ručně. K automatizovanému rozhodování ani profilování 
nedochází. 

9) Dopady zpracování osobních údajů do práv a svobod člena: nejsou negativní dopady. 
10) Doba uchování 

Osobní údaje uchovává Družstvo: 
• po dobu stanovenou vnitřními přepisy Družstva (např. spisová a skartační směrnice), 
• v případě zpracování se souhlasem – viz bod 7). 

11) Příjemci osobních údajů: 
Osobní údaje členů mohou být při jejich zpracování pouze v nutné míře zpřístupněny zejména: 
• zaměstnancům a orgánům Družstva 
• poskytovateli poštovních/kurýrních služeb, provozovateli datové schránky apod. 
• poskytovatelům instalačních, údržbových a servisních služeb (např. oprava a údržba systému) 
• jinému členovi Družstva – vydání opisu – dle §582,odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. 
• jiné osobě, doloží-li právní zájem nebo písemný úředně ověřený souhlas člena – dle §582, odst. 2) zákona č 90/2012 Sb. 
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12) Předání do třetí země se nepředpokládá. 
13) Práva člena: 

Člen má právo požadovat od Družstva přístup k jeho osobním údajům, má právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, 
případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle obecného nařízení EU o 
ochraně osobních údajů. Zejména má právo požádat Družstvo o kopii osobních údajů, které o něm uchovává. V případě opakovaní 
požadavku, může Družstvo za to požadovat přiměřený poplatek. Pokud by člen chtěl předat jeho osobní údaje jinému správci, poskytne 
Družstvo osobní údaje členem poskytnuté a zpracované automatizovanými prostředky ve strojově 
čitelném přenosném formátu, zdarma. 

14) Povinnosti člena: 
Člen Družstva má povinnost oznámit a doložit Družstvu každou změnu evidovaných údajů v seznamu členů bez zbytečného odkladu 
poté, co tato skutečnost nastala. 

 
Kaplice 1. 12. 2018 
 

 
Prohlašuji a svým vlastnoručním podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s výše uvedenými informacemi a že jsem jim porozuměl(a). 
 
 
 
Jméno a příjmení: __________________________ 
 
 
Datum: _____________________   _____________________________ 
   podpis 

 


