
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum, Na Florenci 2116/15, IČ: 49279530
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PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ V ODBORNÉ SEKCI
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY

Název firmy / organizace:

Člen HK ČR:

Prostřednictvím složky HK ČR (název KHK, OHK, RHK, společenstva):

Vybraná sekce:
Bezpečnostní sekce

Dopravní sekce

Energetická sekce

Průmyslová sekce

Sekce hospodářské politiky

Sekce IT a telekomunikací

Sekce kulturního a kreativního průmyslu

Sekce kvality

Sekce legislativy

Sekce obranného průmyslu

Sekce pro obchod a služby

Sekce pro podnikání v oblasti sportu a aktivního životního stylu

Sekce pro podporu podnikání a digitální agendu

Sekce pro rozvoj služeb v oblasti pohostinství a gastroprovozu

Sekce pro stavebnictví

Sekce pro vyhrazená technická zařízení

Sekce pro výzkum, vývoj a inovace

Sekce územního a regionálního rozvoje

Sekce vzdělávání

Sekce zaměstnanosti a práce

Sekce zdravotnictví a sociálních služeb

Sekce živností a řemesel

Sekce životního prostředí

Vnitřní sekce

Zahraniční sekce

Hospodářská komora 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 „HK ČR“) zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se 
zpracováním osobních údajů, který je v souladu s národní i evropskou legislativou.

HK ČR konkrétně zpracovává Vaše osobní údaje uvedené na přihlášce (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo) 
pro účely evidence členů dané sekce HK ČR a k účelům marketingové propagace v oblasti Vašeho zájmu.

Účelem zpracování osobních údajů se rozumí evidence členů sekcí HK ČR, nabídka služeb či akcí pořádaných HK ČR, 
a to i prostřednictvím služeb elektronické komunikace, dále marketingové zpracování a analýzy s cílem nabídnout Vám služby 
přizpůsobené oblasti Vašeho zájmu.

Svým podpisem souhlasíte s možným zveřejněním Vaší fotografie či videozáznamu pořízených na akcích HK ČR pro účely 
marketingové propagace HK ČR. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky 
k tomu pověřenými osobami. Podpisem souhlasu prohlašujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a jsou poskytnuty dobrovolně.

HK ČR je oprávněna na základě podpisu tohoto souhlasu poskytnout Vaše osobní údaje partnerům HK ČR (podrobněji  
na www.komora.cz) za účelem nabídky dalších služeb či marketingové propagace v oblasti Vašeho zájmu.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to elektronicky (na adresu  
vnitrnikomunikace@komora.cz) nebo písemnou formou na adresu sídla HK ČR. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem 
doručení HK ČR. Odvolání souhlasu má za následek zánik členství v dané sekci HK ČR. Dále máte právo na přístup ke svým 
osobním údajům, právo k doplnění či opravě nebo výmazu svých osobních údajů.

Datum: Podpis:

Titul: Jméno: Příjmení:

Telefon: E-mail:
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