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SOUHLAS S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM DOKUMENTŮ 

V souvislosti s vývojem nového informačního systému se INTERGRAM připravuje na možnost co 

nejširšího využívání elektronické komunikace. Nesporné výhody tohoto způsobu komunikace vidíme 

zejména v její rychlosti, možnosti oslovení více adresátů najednou, případném sdílení příloh a 

v neposlední řadě také v nízké ekonomické a ekologické náročnosti. Plánované změny budeme 

zavádět postupně od roku 2022.  

Za účelem plnění povinností, které vůči Vám máme na základě Smlouvy o zastupování, kterou jsme 

s Vámi v minulosti uzavřeli, plánujeme elektronickou komunikaci využívat především při rozesílání 

těchto dokumentů:  

• pozvánky na Valné shromáždění, 

• doklady k provedenému vyúčtování odměn včetně daňových dokladů nebo faktur, 

• výzvy k podávání Prohlášení výkonných umělců, Čestných prohlášení výrobců atd.  

Z tohoto důvodu Vás prosíme o poskytnutí aktuální e-mailové adresy. Vyplněný formulář prosím 

zašlete poštou na sídlo INTERGRAM, tj. INTERGRAM, z.s., Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, 

případně e-mailem na adresu evidence@intergram.cz. V obou případech zašlete spolu 

s formulářem i sken svého občanského průkazu (který bude ihned po ověření podpisu skartován).  

Takovýto způsob komunikace splňuje veškeré právní požadavky. Pouze upozorňujeme na nutnost 

udržovat tento kontakt vždy aktuální!  

Předem děkujeme za spolupráci. 

tým INTERGRAM 

 

Jméno fyzické osoby, název právnické 
osoby zastupované INTERGRAM 

 

rodné číslo, IČ nebo číslo pasu:  
 
 

Statutární orgán právnické osoby: 
 

emailová adresa: 
 

 

Souhlasím se zasíláním listin souvisejících se spolkovou činností, daňových dokladů, faktur a dalších 

dokumentů vznikajících při plnění Smlouvy o zastupování na výše uvedenou emailovou adresu. 

 

V _____________________dne _____________________ 

 

_____________________ 

Podpis 
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