
 
 
 
 

PŘIHLÁŠKA

 
 

Jméno a příjmení: …………………………………………………..
 

Bydliště 

Ulice: …………………………………………………………………………………………………. 

Město: ………………………………….…………………… PSČ:
 

Pevná linka nebo mobil: ……………………………………………

E-mail: ……………………………………………

Nová karta  Náhradní 
 

Datum: .....................................  Podpis

 

Svým podpisem souhlasím s Registrací

členské karty Klubu R51 plus, dále uděluji

výše uvedeném a to těmto subjektům: DfK Group a.s., IČO: 28069234; DANSEN a.s., IČO: 28073037; 

CSS Emausy s.r.o., IČO: 26055287; Ledax o.p.s., IČO: 28068955; Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČO: 

28117557; Ledax Ostrava o.p.s., IČO: 28131401; Ledax Vita z.ú., IČO: 03635759; KP Projekt s.r.o., IČO: 

26064600; Nadační fond AVA, IČO: 05049997; Employment Service, a.s.,

rozvojová o.p.s., IČO: 26077540; Kreativní agentura R51 s.r.o., IČO: 28137248; Telura a.s., IČO: 

28113969. 

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání pravidelných novinek a informací o aktivitách, 

službách a akcích výše uvedenýc

Jako subjekt údajů potvrzuji, že mi bylo poskytnuto poučení o mých právech. Zásady zpracování 
osobních údajů jsou umístěny na webových stránkách našich společností. 

Tento souhlas představuje můj svobodný, konkré
jej na dobu 10 let, minimálně však po dobu členství subjektu údajů v klubu.
 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA a REGISTRACE do Klubu R51 plus  

……………………………………….. 

Ulice: ………………………………………………………………………………………………….  

………………………………….…………………… PSČ: …………………………….. 

………………………………… 

………………………………… 

Náhradní karta  

Podpis: ....................................... 

Registrací a Podmínkami členství v Klubu R51 plus a principy užívání 

dále uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů v

výše uvedeném a to těmto subjektům: DfK Group a.s., IČO: 28069234; DANSEN a.s., IČO: 28073037; 

y s.r.o., IČO: 26055287; Ledax o.p.s., IČO: 28068955; Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČO: 

28117557; Ledax Ostrava o.p.s., IČO: 28131401; Ledax Vita z.ú., IČO: 03635759; KP Projekt s.r.o., IČO: 

26064600; Nadační fond AVA, IČO: 05049997; Employment Service, a.s., IČO: 26098237; Jihočeská 

rozvojová o.p.s., IČO: 26077540; Kreativní agentura R51 s.r.o., IČO: 28137248; Telura a.s., IČO: 

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání pravidelných novinek a informací o aktivitách, 

službách a akcích výše uvedených společností a dalších obchodních sdělení. 

Jako subjekt údajů potvrzuji, že mi bylo poskytnuto poučení o mých právech. Zásady zpracování 
osobních údajů jsou umístěny na webových stránkách našich společností.  

Tento souhlas představuje můj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle a uděluji 
jej na dobu 10 let, minimálně však po dobu členství subjektu údajů v klubu. 

 

Podmínkami členství v Klubu R51 plus a principy užívání 

souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu 

výše uvedeném a to těmto subjektům: DfK Group a.s., IČO: 28069234; DANSEN a.s., IČO: 28073037; 

y s.r.o., IČO: 26055287; Ledax o.p.s., IČO: 28068955; Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČO: 

28117557; Ledax Ostrava o.p.s., IČO: 28131401; Ledax Vita z.ú., IČO: 03635759; KP Projekt s.r.o., IČO: 

IČO: 26098237; Jihočeská 

rozvojová o.p.s., IČO: 26077540; Kreativní agentura R51 s.r.o., IČO: 28137248; Telura a.s., IČO: 

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání pravidelných novinek a informací o aktivitách, 

Jako subjekt údajů potvrzuji, že mi bylo poskytnuto poučení o mých právech. Zásady zpracování 

tní, informovaný a jednoznačný projev vůle a uděluji 


