
PŘIHLÁŠKA ČLENA AMK 

 

Registrační číslo a název AMK:  

 

ČLEN Příjmení a jméno:   
Podle zákona č. 101/2001 Sb. souhlasím se zpracováním 
uvedených údajů v AMK a evidenci sekretariátu Ústředního 
automotoklubu ČR k vytváření SUMARIZOVANÝCH výkazů pro 
státní orgány a nadřazené složky. Tyto údaje NEBUDOU použity 
pro marketingové, reklamní a jiné účely třetích stran, s vyjímkou 
státních orgánů. 

 Výbor AMK přijal 

Rodné číslo    dne  

Adresa    nového člena AMK. 

PSČ   V  dne    

Kontakt: Telefon:      

E-mail:   Podpis člena  Podpis předsedy AMK 
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