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Zasílání výplatních pásek e-mailem

Vážené sestry, vážení bratři,
na své schůzi 8. března 2011 synodní rada rozhodla, že napříště budou výplatní pásky
zaměstnancům ČCE zasílány e-mailem. Na tuto praxi přecházíme okamžitě. Tedy již výplatní
pásky za měsíc březen budeme v dubnu rozesílat výhradně na elektronické adresy.
Svou výplatní pásku obdržíte na adresu, která je Vašemu jménu přiřazena ve schematismu
sborů vyvěšeném na Evangnetu. Jakkoli zde můžete mít vyvěšenu jakoukoli e-mailovou
adresu, velmi by nám zjednodušilo práci, kdybyste využívali standardní formát:
„jméno.příjmení@evangnet.cz“ a odsud si poštu nechali přeposílat do své běžné e-mailové
schránky.
Změnit svou e-mailovou adresu nebo nastavit přeposílání si můžete velmi jednoduše sami:
: www.evangnet.cz
: registrace
: kazatelé a kazatelky
: zde vyplňte a odešlete formulář
V případě jakýchkoli problémů či nejasností kontaktujte správce Evangnetu
(spravci@evangnet.cz).
Výše zmíněný způsob registrace platí pouze pro kazatele a kazatelky. Zaměstnance ČCE, kteří
ve schematismu nejsou zařazeni (např. pastorační pracovníci), prosím, aby kontaktovali
správce (spravci@evangnet.cz).
Pokud byste si přáli dostávat výplatní pásky na jinou adresu, než je ta, která je uvedena ve
schematismu na Evangnetu, sdělte ji, prosím, do 31. března ses. Dobšové (dobsova@ecirkev.cz).
Výplatní páska je Váš citlivý osobní údaj. Doporučuji Vám, abyste si zkontrolovali
a) že Vaše adresa uvedená ve schematismu na Evangnetu je stále ještě platná,
b) že jste jedinými příjemci pošty, která na tuto adresu přichází (že tedy např. nejde
o sborovou adresu, z níž chodí kopie Vašemu kurátorovi).
Neobdrží-li od Vás ses. Dobšová jiné instrukce, zašleme Vaši výplatní pásku za měsíc březen
na tu e-mailovou adresu, která bude na Evangnetu viset 1. dubna.
Srdečně Vás zdravím a přeji Vám vše dobré

Jan Dus

