
ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA 
pro fyzickou osobu-zaměstnance – roční příspěvek 1.200 Kč

Jméno a příjmení: ..............................................................................................   datum narození: ..........................................

Adresa bydliště: .......................................................................................................................................................................................................

telefon:  ....................................................................  e-mail: ................................................................................................................................   

Název pracoviště: .....................................................................................................................................................................................

Adresa bydliště: .......................................................................................................................................................................................................

telefon:  ....................................................................  e-mail: ................................................................................................................................   

Kontaktní adresy pro doručování:
emailové korespondence: .........................................................................................................
(Zprávy Společenstva, informační servis apod.): 

poštovní korespondence: .................................................................
(časopis Česká oční optika, OPTA karta apod.)

Dokončené vzdělání:
1. Oční optik ukončen maturitou v roce: ..........................  kde: .....................................................

 Diplomovaný oční optik (DiS) v roce: ............................  kde: .....................................................

2. Pomaturitní specializační studium v oboru oční optik v úseku optometrie 

 v Institutu IDV – dnes NCO NZO v Brně, rok absolvování: ..........................

3. Optometrista – vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb.

 Bc.    v roce: .......................... kde: ............................................................................

 Mgr. v roce: .......................... kde: ............................................................................

Podepsáním této přihlášky vyjadřuji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů („zákon o ochraně 
osobních údajů“) souhlas s tím, aby Společenstvo českých optiků a optometristů z.s., se sídlem Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1, IČ: 45773092 („SČOO“) 
zpracovávalo mé osobní údaje, a to výhradně pro účely a v rozsahu potřebném pro evidenci mého členství v SČOO. Osobními údaji se rozumí informace 
obsažené v této členské přihlášce, a dále doklady potvrzující dokončené vzdělání. Tento souhlas uděluji pro celou dobu trvání mého členství v SČOO. 
 
SČOO tímto prohlašuje, že osobní údaje použije pouze ke stanovenému účelu, tj. evidence členství v SČOO, a nebude je předávat třetím osobám. SČOO dále 
prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automaticky za dodržení principů ochrany osobních údajů dle zákona o ochraně osobních 
údajů, a to přímo prostřednictvím zaměstnanců SČOO. 

Datum: .......................................................          Podpis:  (podpis nevyžadován při elektronickém vyplnění a odeslání příhlášky)

K přihlášce je třeba doložit doklad o odborném vzdělání, vše je možné poslat poštou nebo elektronicky  
na e-mail: scoo@scoo.cz. 

Po přijetí členské přihlášky obdržíte fakturu k úhradě členských příspěvků, pokud za Vás hradí členské 

příspěvky zaměstnavatel, uveďte prosím jeho IČO: ................................................................

Přihlášku projedná představenstvo na své nejbližší schůzi a rozhodne o členství (čl. 4, odst. 5 stanov).
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