
Přihláška do Spolku

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Adresa:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Tímto jako zájemce o členství ve smyslu stanov Spolku Křivonet, se sídlem: Křivoklát 93, 270 
23 Křivoklát, IČ: 27007154 (dále jen "spolek"), svobodně a dobrovolně:

• žádám o přijetí do spolku a 
• prohlašuji, že jsem se seznámil(a) s platnými stanovami Spolku.

Svým podpisem dávám dle § 9, písm. a) z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
výslovný souhlas spolku, ke zpracování údajů uvedených v této listině pro účely spolku 
nebo v případech stanovených zákonem, přičemž spolek může na základě uzavřené smlouvy 
pověřit třetí osoby vykonávající činnosti související s naplňováním cílů spolku shromažďováním 
a zpracováváním osobních údajů, a to po celou dobu členství. Byl(a) jsem poučen(a) o tom, že 
tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, jakož i o dalších mých právech a povinnostech 
zpracovatele vyplývajících z uvedeného zákona.

Zároveň se svým podpisem zavazuji plnit následující:
1. Pokud se v budoucnu v blízkém okolí mého bydliště/sídla (odkud se připojuji do sítě 

spolku jako člen 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 jednou anténou.

2. 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 to maximálně 
snažit přesto, že budu mít samostatné bezdrátové připojení.

V.................................................... dne...........................

_______________________________________
podpis

Vyplňuje Křivonet
Přihl. přijal (hůlkově) Přijmut kdy Připojen na AP/Způsob* Členské 

číslo
Druh členského 
příspěvků

Za spolek (podpis)

* Vyplňte název Access pointu na nějž je člen připojen/Způsob: optika-wifi-LAN

Spolek Křivonet
IČ 27007154

se sídlem Křivoklát 93, 270 23 Křivoklát
www.krivonet.cz
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