PRIHLÁŠKA ZA ČLENA

Prihláška za člena Interactive Advertising Bureau Slovakia (ďalej len „IAB Slovakia“)
Žiadateľ:
Názov:.................................................................................................................
Sídlo:...................................................................................................................
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu ............ odd. .......... vl.č.........
Bankové spojenie a číslo účtu:............................................................................
IČO:
......................................................
DIČ:
......................................................
Tel.:
......................................................
Web:
......................................................
E-mail:
......................................................
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Tel.:
E-mail:

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

Pracovník poverený pre komunikáciu s IAB Slovakia:
Meno a priezvisko:
......................................................
Funkcia:
......................................................
Tel.:
......................................................
E-mail:
......................................................
Druh členstva (nehodiace sa preškrtnite):
1. Médium
2. Agentúra
3. Iná právnická osoba
Zameranie činnosti žiadateľa:
...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Žiadateľ týmto žiada o členstvo v IAB Slovakia a prehlasuje, že si prečítal a bude dodržiavať Stanovy
IAB Slovakia, jej smernice, kódexy, alebo iné záväzné dokumenty, rešpektovať rozhodnutia orgánov
združenia a komisií, ktorých pôsobnosť bola schválená Valným zhromaždením IAB Slovakia a vyvíjať
činnosť v súlade so záujmami a cieľmi IAB Slovakia.
Žiadateľ vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v prihláške ako aj dokumentoch predložených spoločne
s prihláškou sú úplné, pravdivé a správne.
Žiadateľ tiež berie na vedomie, že na členstvo v IAB Slovakia nie je právny nárok, a že prijatie za
člena podlieha súhlasu Valného zhromaždenia IAB Slovakia.

V ............................ dňa ........................

.................................................................
pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Prílohy:
• originál alebo kópia výpisu z obchodného registra žiadateľa, ktorú je možné aktuálne overiť
on-line na príslušnom registri krajiny sídla právnickej osoby (žiadateľ je povinný zaslať
emailom aktívny link na príslušný register so záznamom o spoločnosti, ktorú zastupuje),
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•

doklady preukazujúce, že žiadateľ – médium prevádzkuje www server (doklad o registrácii
alebo postup online overenia registrácie domény na spoločnosť žiadateľa o členstvo v IAB
Slovakia) s oprávnením poskytovať na tomto serveri reklamný priestor formou platenej
inzercie (vo výpise z OR - reklamná a propagačná činnosť a zverejnený platný cenník na
serveri) – dodáva len žiadateľ o členstvo ako médium.
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