
         

PŘIHLÁŠKA 

 

Přihlašuji se tímto za člena ASIJSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY, z. s.: 

 

Společnost (obchodní firma)nebo jméno_____________________________________________________ 

Adresa trvalého pobytu nebo sídla společnosti (místo, ulice, číslo popisné,PSČ) 

___________________________________________________________________________ 

Statutární orgán u právnické osoby, jméno a funkce podepsané osoby 

E-mail : ……………………………………………………………………… 

www  ………………………………………………………………………………………… 

Telefon/fax:………………………………………………………………………………….. 

IČ: ……………………………………………DIČ: …………………………………............ 

Bankovní spojení:…………………………………………………………………………… 

 

Příjmení, Jméno, Titul : ………………………….……………………………………………………..., 

tímto žádá o přijetí za člena ASIJSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY, z.s a zároveň prohlašuje, 

že je seznámen/a se svými právy a povinnostmi vyplývajícími ze stanov této komory a ode dne přijetí 

za člena komory se také zavazuje tyto stanovy ASIJSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY, z. s dodržovat. 

 

V souladu ze stanovami ASIJSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY, z. s, 

se zavazujeme příspěvky za přijetí a členství v ASIJSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY, z. s. 

uhradit ve stanovené lhůtě po přijetí společnosti za člena ASIJSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY, z. s. 

 

S podmínkami členství v ASIJSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMOŘE, z. s.  jsem seznámen. 

 

 

____________________                                                                ____________________________ 

Místo, datum                                                                                              Podpis 

    .......................................................... 
                                        Asijsko-Česká obchodní komora z.s. 
                                                           Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Metského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 64713 
                                                           Hvězdova 19, Praha 4 
                                                           IČO: 04752821 
                                                           Tel. +420  777 753 365 
                                                           Mail: info@acok.eu 
                                                           www.acok.eu 



  

  

Informace pro databázi členů 

 

Korespondenční adresa: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Obchodní firma nebo jméno fyzické 

osoby:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulice PSČ, Město: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Budoucí kontaktní osoba pro AČOK: 

Kontaktní osoba: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Funkce: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Hlavní činnost: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rok zahájení činnosti: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Obrat, Kapitál: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlasím s tím, že ASIJSKO-ČESKÁ 

OBCHODNÍ KOMORÁ, z. s zpracovává  údaje, se zpracováním těchto údajů pro potřeby  souhlasím, aby 

informace o mém členství v ASIJSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMOŘE, z. s byla poskytnuta dalším osobám,  je-li 

to v zájmu poslání  a strategie ASIJSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY, z. s. 

 

 

____________________                                                                ____________________________ 

Místo, datum                                                                                              Podpis 

                      .......................................................... 
                                        Asijsko-Česká obchodní komora z.s. 
                                                           Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Metského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 64713 
                                                           Hvězdova 19, Praha 4 
                                                           IČO: 04752821 
                                                           Tel. +420  777 753 365 
                                                           Mail: info@acok.eu 
                                                           www.acok.eu 

 


