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ŽÁDOST O ČLENSTVÍ V 1. ASPEKTU MEZINÁRODNÍ ŠKOLY 

ZLATÉHO KŘÍŽE S RŮŽÍ, LECTORIUM ROSICRUCIANUM 

 

 

Žádám o přijetí za člena 1. aspektu Mezinárodní školy Zlatého Kříže s Růží, Lectorium 

Rosicrucianum. 

 

Jméno:    ………………………………………… 

Příjmení:   ………………………………………… 

Adresa:   ………………………………………… 

    ………………………………………… 

Kontakt (e-mail, tel.):  ………………………………………… 

    ………………………………………… 
 

O členství mám zájem z následujících důvodů: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

Přeji si náležet k centru Praha / Brno (zakroužkujte) a odtud dostávat informace o pořadech 
školy. (Informace pro slovenské zájemce: Slovensko v současné době patří pod centrum Brno, 

avšak začíná se rozvíjet aktivita v Banské Bystrici.) 

 

.…………….…………………………………………… 

        datum a podpis 

 

Vyplněnou žádost prosíme zaslat poštou na adresu uvedenou v hlavičce žádosti, nebo 

naskenovanou kopii zaslat na jednu z níže uvedených e-mailových adres. 

 

Přílohy: Dotazník, Prohlášení a souhlas se shromažďováním osobních údajů
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DOTAZNÍK 

 
Prosíme o zodpovězení níže uvedených otázek. Kladnou variantu zakroužkujte. 
 

 
1. V jaké podobě chcete získávat kontaktní tématické dopisy? 

 
a) V tištěné podobě 
 
b) V elektronické podobě (prosíme o uvedení e-mailové adresy) 
 
 

………………………………………………………………… 
 

 
2. Škola není výdělečně činná, je financována z pravidelných měsíčních příspěvků, které 

přijímá od svých členů. Výši těchto příspěvků si můžete určit každý dle svého uvážení. 
Děkujeme také za každý finanční dar, kterým můžete dílo školy podpořit zasláním 
příspěvku na účet číslo 107774479/300. Zvolte a uveďte výši částky měsíčního členského 
příspěvku. 
 
Moje výše členského příspěvku: 
 
 
………………………………………………………………… Kč/měsíc 
 
 

Platbu jednotlivých měsíčních částek můžete také shrnout do delšího období než 1 měsíc. 
Identifikaci platby pomůže poznámka s uvedením „příjmení, jména, období platby“. 

Vyplněný dotazník prosíme zaslat spolu s žádostí poštou na adresu uvedenou v hlavičce 
žádosti, nebo naskenovanou kopii zaslat na jednu z níže uvedených e-mailových adres. 
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PROHLÁŠENÍ A SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
právních předpisů 
 
 
Svým níže uvedeným podpisem stvrzuji, že jsem informován/a o tom, že Mezinárodní škola 
Zlatého Kříže s Růží, Lectorium Rosicrucianum, shromažďuje mé osobní údaje v rozsahu: 
kontaktních údajů jako je jméno, příjmení, adresa včetně uvedení kraje, emailová adresa, 
telefon a číslo účtu. Účelem jejich shromažďování je evidence, správa a hospodaření spolku 
a následné možné kontaktování a zasílání dokumentů školy. Mezinárodní škola Zlatého Kříže 
s Růží s údaji nakládá bezpečně a dále je nezpřístupňuje, ledaže by to bylo nutné ke splnění 
jiné zákonné povinnosti. 
Potvrzuji také, že jsem informován/a o tom, že každý má přístup ke svým vlastním osobním 
údajům a může o to požádat předsedu/předsedkyni spolku. 
Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží osobní údaje eviduje a kontaktní údaje pravidelně 
zasílá za účelem jejich správy svému mezinárodnímu ústředí do holandského Haarlemu. 
Dále prohlašuji, že jsem poučen/a o tom, že: 
Poskytnutí údaje jména, příjmení a kraje, v němž žiji, jsou údaje povinné pro vznik členství 
ve spolku. Členství je dobrovolné. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné. 
 
 
V:  ……………………………………………… 
 
Dne:  ……………………………………………… 
 
Jméno:  ……………………………………………… 
 
Příjmení: ……………………………………………… 
 
Podpis: ……………………………………………… 


