
 NÁRODNÍ ASOCIACE OBRANY OBČANSKÝCH SVOBOD A PRÁV 

 
Členská přihláška 

 
 
Přihlašuji se za člena NÁRODNÍ ASOCIACE OBRANY OBČANSKÝCH SVOBOD A PRÁV, z.s. Prohlašuji, že jako člen 
budu plnit a zachovávat veškerá ustanovení Stanov a Etického kodexu člena, s jejichž obsahem jsem se seznámil a rozumím jim 
a hájit zájmy a poslání NÁRODNÍ ASOCIACE OBRANY OBČANSKÝCH SVOBOD A PRÁV,  z.s. 

Titul: *  Jméno a příjmení:     

Adresa bydliště:       

Korespondenční adresa:       

Datum narození:    Rodné číslo / IČ:    

Telefon:    E-mail:    

Přihlášku podávám jako      osoba          organizace do 25 zam.         organizace nad 25 zam.          osoba nad 60 let / ZTP  

   
* pokud přihlašujete firmu, společnost nebo spolek, zapište formu organizace do Titul, název organizace pak do kolonky příjmení a jméno. 
 

1. Uděluji tímto souhlas  NÁRODNÍ ASOCIACI OBRANY OBČANSKÝCH SVOBOD A PRÁV, z.s. IČ 06926487, se sídlem 
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „Spolek“), aby 
ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovávala tyto osobní údaje individuálních členů: 

- jméno a příjmení 
- datum narození 
- rodné číslo 
- adresu bydliště 
- korespondenční adresu 
- e-mail  
- telefonní číslo 

 
2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem možnosti kontaktování člena Spolku. Tyto údaje budou Spolkem 

zpracovány po dobu mého členství ve Spolku. 
 
3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu 

s potvrzením o doručení na oficiální email Spolku nebo doporučeného dopisu na kontaktní adresu Spolku. 
 
4.  Zpracování osobních údajů provádí Spolek, osobní údaje však pro Spolek mohou zpracovávat i další poskytovatelé 

zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které tím Spolek pověří. 
 
5.    Beru na vědomí, že mám právo: 

- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, 
- požadovat po Spolku informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává, 
- požadovat po Spolku vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
- vyžádat si u Spolku přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
- být zapomenut, pokud to zákon umožňuje, 
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Spolek nebo na 

Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 

 
 

V ………………………………………… dne ……………… Podpis ………………………………………………… 

  Jméno stat. zástupce   ………………………………… 
(pouze pro právnické osoby) 

Přihlášku zašlete na adresu Národní asociace obrany občanských svobod a práv, z.s., Rybná 716/24,110 00 Praha 1, nebo 
odevzdejte na některém ze sběrných míst NAOOSP.	 

 
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PŘIHLÁŠKY JE ETICKÝ KODEX ČLENA NAOOSP, na zadní straně přihlášky. 

    



ETICKÝ KODEX 
Národní asociace obrany občanských svobod a práv 

(dále jen NAOOSP či Spolek) 

Každý člen  NAOOSP se zavazuje svým členstvím k dodržování následujícího: 

1. Zdržet se jakýchkoliv projevů poškozujících NAOOSP;

2. soustavně usilovat o zvyšování uznání NAOOSP, jejího image a respektu a v souladu s tím jednat ve 
své profesní činnosti i v soukromém životě;

3. chovat se tak, aby se nedostal do trestního stíhání, jež by ve výsledku vedlo k pravomocnému 
odsouzení pro trestný čin, a tím byla diskreditována i činnost Spolku;

4. chovat se čestně, morálně a důstojně a svým postojem zvyšovat prestiž NAOOSP skrze své členství ve 
Spolku;

5. být seriózní ve své činnosti a poskytovat pouze pravdivá doporučení a závěry všem, s nimiž přijde jako 
člen Spolku do styku, a stejně postupovat i vůči spolupracujícím subjektům;

6. být loajální k NAOOSP, dodržovat a ctít její vize, cíle a doporučení, a být plně loajální nejen ke 
Spolku jako takovému, ale i ke všem subjektům, jež se rozhodnou NAOOSP podporovat;

7. zachovávat důvěrnost informací, pokud s takovými přijde do styku;

8. propagovat NAOOSP jako spolek hájící svobody a práva občanů ČR;

9. řádně hradit členské příspěvky Spolku;

10. prosazovat tento etický kodex v jiných, podobně zaměřených spolcích. 
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