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Přihláška do spolku Asociace nákupních center ČR z.s.
(dále jen „spolek“)
I. Identifikační údaje žadatele
Název / Jméno:
IČO:

DIČ:

Sídlo / Adresa pobytu:
Kontaktní osoba:

Email:
Tel. číslo:

II. Druh požadovaného členství
Žadatel touto přihláškou žádá o přijetí do spolku jako osoba (označte křížkem):
vlastnící nákupní centrum nebo patřící do stejného koncernu jako osoba vlastnící obchodní
centrum – člen - vlastník;
podnikající nebo vyvíjející činnost v oblasti související s nákupními centry – člen – ostatní.
Žadatel bere na vědomí, že každá žádost o přijetí podléhá schválení ze strany výkonného výboru spolku
a že na takové přijetí žadatel nemá právní nárok.
III. Prohlášení žadatele a souhlas s uveřejněním informace o členství žadatele
Podpisem této přihlášky žadatel prohlašuje, že se ztotožňuje s posláním spolku a s obsahem jeho
stanov, přičemž není součástí koncernu, jehož součástí by byl jakýkoli stávající člen spolku.
Žadatel dále tímto pro případ kladného rozhodnutí o žádosti o přijetí za člena spolku na základě této
přihlášky souhlasí s uveřejněním informace o svém členství ve spolku, a to způsobem, který uzná
spolek za vhodný.
Žadatel se tímto vůči spolku zavazuje, že v případě kladného rozhodnutí o žádosti o přijetí za člena
spolku na základě této přihlášky zaplatí spolku na jeho účet č. 295776446/0300 vedený u ČSOB do
deseti (10) pracovních dnů poté, co jej spolek vyrozumí o takovém rozhodnutí a doručí mu příslušnou
fakturu na níže uvedené roční poplatky:
(i) členský poplatek 25 tis. Kč
(ii) příspěvek na zajištění indexu nákupního chování dle pronajímatelné plochy nákupního centra:
do 25 tis. m2 – 25 tis. Kč, do 50 tis. m2 – 40 tis. Kč, od 50 tis.m2 – 80 tis. Kč
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IV. Informace o zpracování osobních údajů žadatele
Žadatel prohlašuje, že se seznámil s detaily zpracování osobních údajů dle požadavků Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a to v rozsahu podle dokumentu
s názvem Oznámení o zpracování osobních údajů, který je dostupný na internetových stránkách spolku.
V případě, že je kontaktní osoba odlišná od žadatele, žadatel rovněž prohlašuje, že i tato osoba byla
podle předchozí věty seznámena se zpracováním svých osobních údajů.
V.a Seznam nákupních center v rámci stejného koncernu vlastníka (pouze pro členy-vlastníky)

Název centra

Místo

GLA

Počet

v m2

jednotek

Název centra

Místo

GLA

Počet

v m2

jednotek

V.b Specifikace činnosti v oblasti související s nákupními centry (pouze pro členy-ostatní)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

V____________ dne____________
Za žadatele:

_____________________________
Jméno:
Funkce:
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