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Přihláška ke členství 
Institut pro správu dokumentů, z.s. 

Identifikace člena 

Firma*  Ulice, č.p.*  

Obor podnikání*  Město*  

Statut. zástupce*  PSČ*  

* povinné položky 

Oprávněné osoby člena 

 Jméno Příjmení Tituly Pozice e-mail Telefon 

1       

2       

3       

Zvolený typ členství 
 Registrovaný firemní člen  Registrovaný člen – veřejná správa 

Předpoklady pro získání členství 
 Zaplacení ročního členského příspěvku 

dle platného ceníku a zaslané výzvy k 
platbě 

 Souhlas s Etickým kodexem IPSD 
zveřejněným na www.ipsd.cz 

Základní poskytované výhody 

 Zasílání Magazínu IPSD zdarma 
 Zasílání pozvánek na členské akce IPSD a 

účast na nich zdarma (max 3 osoby) 
 Sleva 25 % na všechny publikace vydávané 

v gesci IPSD 
 Sleva 15 % na akreditovaná školení v rámci 

vzdělávacího systému IPSD 

 Slevy na akce partnerů IPSD 
 Přístup k  členské části portálu ipsd.cz 
 Možnost účasti na práci pracovních skupin 

a přístup k výstupům jejich činnosti 
 Možnost akreditace organizace a/nebo 

certifikace pracovníků v rámci systému 
IPSD 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

uděluji tímto Institutu pro správu dokumentů, z.s., dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů 

v rozsahu uvedeném v sekci „Identifikace člena“ této Přihlášky ke členství, a to pro potřeby evidence 

členů sdružení a pro potřeby jeho marketingových aktivit a komunikace se členy. Souhlas je udělen 

na dobu trvání členství v IPSD a dále po dobu po kterou trvá dle platné právní úpravy povinnost 

uchovávat dokumentaci IPSD po zániku členství. 

Zároveň souhlasím, aby osobní údaje uvedené v Přihlášce ke členství byly kopírovány, scanovány 

anebo jinak zaznamenávány v informačním systému vedeném IPSD za účelem a v rozsahu potřebném 

k dosažení účelu zpracování osobních údajů IPSD. 

Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat písemným podáním doručeným do sídla IPSD. Ochrana 

poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. 

V ________________ dne ________________ 

 
________________________________ 
Podpis statutárního zástupce, razítko 


