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Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 

 

 

Přihláška za člena 

Komory samostatných likvidátorů pojistných událostí 
 

I. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Název společnosti:  

IČ:  www stránky:  

Sídlo ulice, číslo:  Okres:  

Město:  PSČ:  

Statutární zástupce: 

e-mail:  telefon:  

Registrace u živnostenského úřadu: 

Doklad o bezúhonnosti: doložte prosím potvrzení přílohou. 

Kontaktní osoba pro komunikaci s KSLPU: 

e-mail:  telefon:  

 

II. EKONOMICKÉ ÚDAJE 

Výše ročního členského příspěvku se stanovuje odstupňovaně v závislosti na velikosti ročních finančních 

výkonů (obratu) členských firem. O výši konkrétního příspěvku rozhodne představenstvo, na základě 

rozpočtu pro nadcházející kalendářní rok schváleného na výroční členské schůzi. 

 

Výše obratu za poslední uzavřené účetní období:  

 

III. PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se stanovami Komory samostatných likvidátorů pojistných událostí, 

Etickým kodexem a zavazuji se řádně plnit členské povinnosti, platit členské příspěvky a dodržovat čistotu 

a etiku podnikání. 

 

Místo, datum, jméno a příjmení odpovědné osoby: 

 

 

Podpis: 
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IV. ROZHODNUTÍ O PŘIHLÁŠCE 

Předseda: Ladislav Burián Člen představenstva: Tomáš Klos 

Podpis:  Podpis:  

Místopředseda: Radek Hudeck Datum přijetí: Razítko: 

Podpis:  

 

 

V. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Název subjektu: Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí 

IČO:   26602130 

Sídlo:   Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10 

Spisová značka: L 12999 vedená u Městského soudu v Praze 

Den zápisu:  1. ledna 2014 

Správce výše uvedený bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem vedení členské databáze, 

k zasílání sdělení o akcích pořádaných správcem, k uveřejňování informací v informačních materiálech 

Komory, na webových stránkách, v tiskových materiálech, vydávaných správcem.  

Prohlášení správce: Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném na této přihlášce 

v souladu s národní i evropskou legislativou.  

Správce dále prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 

stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně členové či zaměstnanci 

správce. 

Správce bude osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členství v KSLPU a nejdéle 3 roky následující po 

roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství.  

Dále máte právo: požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, požadovat vysvětlení 

ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup ke všem Vašim osobním údajům, právo k doplnění 

či opravě nebo výmazu Vašich osobních údajů. V případě nejasností s dodržováním povinností 

souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit na správce nebo na Úřad pro 

ochranu osobních údajů. 

 

 

 

 


