COOP Beskydy, spotřební družstvo se sídlem v Českém Těšíně, Tovární 283/13
ŽÁDOST O PŘECHOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU NEBO VYPLACENÍ
VYPOŘÁDACÍHO PODÍLU PO ZEMŘELÉM ČLENOVI DRUŽSTVA
(tj. práv a povinností plynoucích z členství v družstvu podle ust. hl. II. čl. 4 odst. 5 a 7 stanov družstva)

Já, níže podepsaný:
jméno a příjmení : ……………………………………………….rodné č: ……………………
adresa bydliště: …………………………………………………………………………………
(dále jen dědic)
jsem na základě usnesení Okresního soudu v ……………………. č.j.: ………………….ze
dne……………….. nabyl družstevní podíl zůstavitele(ky):
jméno a příjmení: ………………………………………….čl.č.: ……………….. VO č: …….
adresa bydliště: …………………………………………………… zemřelého(lé) dne…………
(originál usnesení předložte k nahlédnutí útvaru členských vztahů) a jako dědic:
a) ž á d á m o přechod družstevního podílu ze zemřelého člena družstva na svou osobu
b) v y p o v í d á m

svou účast v družstvu a žádám o vyplacení vypořádacího podílu po

zemřelém členovi družstva
 převodem na účet č. …………………………...,
 poštovní poukázkou,
 převodem na věrnostní Beskydkartu
 v hotovosti z pokladny družstva
Vypořádací podíl bude vyplacen do tří měsíců po podání této žádosti.
Prohlašuji, že jsem byl informován o svých právech vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o
ochraně osobních údajů fyzických osob (GDPR), a to o existenci práva požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich
opravu, nebo výmaz, o možnosti vznést námitku a právo na podání stížnosti u dozorového úřadu. Beru na vědomí, že osobní
údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, titul, bydliště, podpis, č. účtu) použije spotřební družstvo COOP Beskydy (správce údajů)
pouze za účelem vyplacení vypořádacího podílu, pohledávek a závazků po zemřelém členovi, že osobní data bude správce
archivovat po dobu jednoho roku po vyplacení vypořádacího podílu, a že osobní údaje nebudou předávány dalším osobám
ani třetím stranám.

V ……………………… . dne: …………………...podpis dědice ……………………………..
Tato žádost byla projednána na schůzi představenstva dne : …………………………………...
Představenstvo žádost a)

schvaluje

neschvaluje

V ………………………….. dne: ……………….......................................................................
Podpis předsedy představenstva: ……………………………………..
V případě souhlasu představenstva s variantou a) dochází k převodu družstevního podílu na nabyvatele
dnem úmrtí zemřelého člena
Nabyvatel bude členem družstva ve volebním obvodu č. ……… čl. č. ……………

