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Název firmy / společnosti: 
 

 
 

Sídlo: 
 

 
 

Hlavní kancelář / adresa pro zasílání 
pošty: 

 
 

Zastoupená 
(jméno/a, funkce): 

 
 

Email firmy:  

Telefon do firmy:  

www:  

IČO:  

DIČ:  

Osoba/y pověřená/é komunikací s CAC  
(jméno/a + pozice): 

 
 
 
 

E-mail/y:  
 

Mobilní telefon/y:  
 

Hlavní obor/y podnikání: 
 

 
 

Platná osvědčení a certifikace:  
 
 

Oblast působení (celá ČR či jen 
jednotlivé kraje – případně prosím 
vypište) 

 

 
Přihlašuji tímto výše uvedenou firmu/ společnost ke členství v České asociaci úklidu a čištění – CAC. 
Seznámili jsme se s aktuálně platnými stanovami CAC a přijímáme podmínky členství.  
Prohlašujeme, že se ztotožňujeme s cíli CAC a se zásadami, které jsou obsaženy ve stanovách 
a dalších dokumentech CAC. Zároveň prohlašujeme, že svým aktivním členstvím budeme podporovat 
kultivaci úklidového trhu, posílení pověsti úklidového oboru a splnění vytčených cílů. 
 
Jako přílohu k této přihlášce přikládáme: 
1/ kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo 
2/ kopii živnostenského listu (fyzická osoba) 
3/ čestné prohlášení dle vzoru CAC 
4/ etický kodex 
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Současně se vstupem do CAC se Vaše firma automaticky stává členem HKČR (pokud jím již 
není). V souvislosti s tímto dáváte i souhlas se zpracováním údajů o firmě, a to jak CAC, tak 
i HKČR (viz níže). 
 
Je Vaše společnost již z dřívějška členem HKČR? 
  

 Naše společnost JEŠTĚ NENÍ členem HKČR 
 Naše společnost JIŽ JE členem HKČR 

 
Prosím, uveďte důvod vstupu Vaší společnosti do CAC. Jaká máte od členství očekávání? 

 
 
 
 
 
 

 
Účel zpracování osobních údajů 
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v této přihlášce 
shromažďovány a zpracovávány pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických 
prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, dále k uveřejňování informací na 
www stránkách CAC a v informačních materiálech, časopisech a bulletinech, vydávaných HKČR, dále ke zprostředkování 
kontaktů a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby byly poskytnuté 
údaje nadále užívány k uvedenému účelu. Sumarizované údaje z této členské přihlášky mohou být použity správcem pro 
statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. 

Zpracování osobních údajů ze strany HKČR 
Svým podpisem beru na vědomí, že níže uvedený zpracovatel zpracovává moje osobní údaje pro správce Hospodářskou 
komoru České republiky se sídlem Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO 49279530, spisová značka A 8179 
vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“), pro účely vyplývající ze zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Zpracovatel i správce zpracovávají osobní údaje za účelem 
vedení členské databáze, k zasílání sdělení o akcích pořádaných správcem či zpracovatelem, k uveřejňování informací 
v informačních materiálech, časopise a bulletinech, vydávaných správcem či zpracovatelem.  

Prohlášení správce a zpracovatele: 
Správce i zpracovatel zpracovávají Vaše osobní údaje uvedené na přihlášce (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní 
číslo) v souladu s národní i evropskou legislativou. Správce i zpracovatel dále prohlašují, že budou zpracovávat osobní údaje 
v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu s tím, že k osobním údajům budou mít přístup výhradně členové či 
zaměstnanci správce či zpracovatele. Správce i zpracovatel budou osobní údaje zpracovávat po dobu Vašeho členství 
v Hospodářské komoře České republiky a nejdéle 3 roky následující po roce, ve kterém došlo k ukončení Vašeho členství. 
Dále máte právo: požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje správce a zpracovatel 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 či zpracovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Datum: Podpis oprávněného zástupce a otisk razítka: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


