PRIHLÁŠKA ZA ČLENA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA
Horolezecký klub Friends
Žiadateľ (fyzická osoba)
Meno a priezvisko
Adresa trvalého pobytu
Dátum narodenia
Kontakt
(e-mail a telefón)
Status
(dospelý/študent/dôchodca)
Zákonný zástupca žiadateľa (vyplní sa v prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov)
Meno a priezvisko
Adresa trvalého pobytu
Dátum narodenia
Žiadateľ (právnická osoba)
Obchodné meno
Sídlo / Miesto podnikania
IČO
 Podpisom tejto prihlášky o členstvo v občianskom združení Horolezecký klub Friends /ďalej len
„HKF“/, so sídlom Lipského 5, Bratislava 841 01, IČO: 51870312, zapísaného do evidencie
občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 20.08.2018, žiadateľ
súhlasí s cieľmi a stanovami združenia HKF a svojím podpisom sa zaväzuje dodržiavať
stanovy HKF.
 Podmienkou vzniku členstva je úhrada členského.
 Neoddeliteľnou súčasťou tejto prihlášky je Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov


Súhlasím, aby som sa stal/a členom SHS James prostredníctvom HKF
____________________________ID člena James (ak už si členom)

Dátum podania prihlášky

_________________________
Podpis žiadateľa
Prihlášku schválil (vyplní člen rady združenia):
Deň:
Meno a priezvisko člena rady združenia:
_________________________
Podpis

PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679,
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a § 13 ods. 1 písm. a) zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,GDPR“).

Dotknutá osoba: ___________________________
Prevádzkovateľ: Horolezecký klub Friends (ďalej len ,,HKF“), so sídlom: Lipského 5, 841 01
Bratislava, IČO: 51870312
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, e-mail, telefónny
kontakt, IBAN.
Účely spracovania osobných údajov: identifikácia a evidencia členov HKF, uverejňovanie
fotografií vyhotovených pri organizovaní spoločenských podujatí pre členov HKF na webovom
sídle HKF.
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
Príjemcovia osobných údajov: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80
Bratislava
Právny základ spracovania osobných údajov – spracúvanie je nevyhnutné na účely
oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.
Doba uchovávania osobných údajov – po dobu trvania členstva v HKF a po ukončení
členstva počas obdobia nevyhnutného na vymedzenie vzájomných práv a povinností.
Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný
súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas
vyššie uvedenej doby.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálnej osobné údaje. V prípade zmeny
osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu
a lebo vymazanie alebo obmedzenie alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na
presnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dotknutá osoba svojím
podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.

V Bratislave, dňa ______________

______________________
Podpis dotknutej osoby

