PŘIHLÁŠKA do Masarykovy demokratické akademie, z. s.

Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1
OSOBNÍ ÚDAJE
titul před jménem

jméno *

příjmení *

titul za jménem

telefon osobní *

občanství *

datum narození *

telefon pracovní

Instituce (pro právnické osoby)

e-mail osobní

ulice / část obce *

číslo domu *

@
e-mail pracovní

obec *

městská část

@
sociální síť / web

PSČ *

pošta

KORESPONDENČNÍ ADRESA
ulice / část obce

městská část

číslo domu

PSČ

obec

pošta

ZAMĚSTNÁNÍ / PROFESNÍ PŮSOBIŠTĚ
název instituce

adresa

postavení / funkce

NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ / KVALIFIKACE
uveďte ZŠ/SŠ/VŠ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

obor

název vzdělávací instituce

Architektura, územní rozvoj
Dějiny
Doprava
Ekologie
Ekonomie
Elektrotechnika, energetika
Evropská studia
Filosofie
Geografie, geodézie a kartografie
Hornictví a hutnictví

* údaje povinné

rok ukončení

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

IT, pošty, telekomunikace
Obchod a řízení
Pedagogika
Polygrafie
Politologie
Potravinářství
Právo
Přírodní vědy a matematika
Reklama
Sociologie

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Společenské vědy
Stavebnictví
Strojírenství
Teologie
Umění
Veřejná správa
Vojenství
Zdravotnictví
Zemědělství
Zvěrolékařství

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI A ZÁJMY
jazyk

dostapokročilá rutinní
tečná

Jsem členem/členkou politických
a občanských organizací (zaškrtněte):

ne

schopnosti a zájmy

ano

název organizace

od

do

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

DOPORUČENÍ ČLENŮ/ČLENEK podle čl. 2 odst. 2 stanov Masarykovy demokratické akademie, z. s. *
klub MDA

jméno, příjmení

podpis

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, POTVRZENÍ
Svým podpisem dávám podle § 9, písm. a) zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovný souhlas Masarykově demokratické akademii (MDA) jako správci
mých osobních údajů včetně tzv. citlivých údajů ke zpracování mnou uvedených dat.

datum

místo vyplnění přihlášky

Jakoukoli změnu v osobních údajích sdělím MDA. Údaje budou zpracovány pro potřeby evidence členské základny, informování o akcích a zapojení do odborné a popularizační
činnosti MDA. Byl jsem poučen o tom, že tento souhlas mohu
kdykoli odvolat, jakož i o dalších mých právech i povinnostech
správce dat vyplývajících z uvedeného zákona.
podpis uchazeče/uchazečky

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ ČLENA/ČLENKY
člen byl přijat / členka byla přijata dne
podpis odpovědné osoby

* údaje povinné

razítko MDA

