
Žiadosť o prijatie za člena občianskeho združenia

Vyšné Hágy pre všetkých

Meno a priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Bydlisko, adresa, PSČ:
Telefón, e-mail:

Týmto žiadam o prijatie za člena občianskeho združenia Vyšné Hágy pre všetkých.

Vo Vyšných Hágoch, dňa: 

Podpis:

Žiadosť bola prejednaná na členskej schôdzi dňa………………………..

Žiadateľ  sa  stal  členom  občianskeho  združenia  Vyšné  Hágy  pre  všetých
dňa……………………. a je zapísaný v zozname členov združenia. 

Podpis predsedu Vyšné Hágy pre všetkých: Mgr.art. Dominika Štefková

…………………………………..

Podpis podpredsedu Vyšné Hágy pre všetkých: Marián Zemko

………….…………………………

Každý člen občianskeho združenia je povinný zaplatiť členský príspevok vo výške

2,50 eur/mesačne, 30 eur/ročne od dátumu prijatia za člena do konca kalendárneho roku na

transparentný účet združenia: SK43 8330 0000 0025 0167 4133 s poznámkou ,,ČLENSKÝ

PRÍSPEVOK“ alebo v hotovosti s potvrdením príjmového dokladu, ktorého suma bude následne

vložená na rovnaký účet.



Súhlas so spracovaním osobných údajov
Občianske združenie: Vyšné Hágy pre všetkých

Meno a priezvisko, /obchodné meno/ ..................................……………………….….

trvalý pobyt, /miesto podnikania/ .......…………………………….....………………......

identifikačné číslo fyzickej osoby, ak bolo pridelené ..............……………….……...

rodné číslo, .....................................................................................………………..…

Správnym orgánom som bol/a/ poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods.
1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z.z.),    spracúvanie osobných údajov
je zákonné, ak sa vykonáva na  vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.
V zmysle ustanovení § 13 ods. 2  zákona č. 18/2018 Z.z. právny základ spracovania
osobných údajov musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z.z., alebo v osobitnom
predpise,  ktorým v tomto  prípade je  zákon č.  280/2006 Z.z.  o povinnej  základnej
kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.

Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti  udeľujem ako dotknutá osoba
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3
zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba   kedykoľvek odvolať svoj súhlas
na  spracovanie  osobných  údajov,  ktoré  sa  ma  týkajú.  Ďalej  som  bol/a/
informovaný/á/,  že  odvolanie  súhlasu  nemá  vplyv  na  zákonnosť  spracovania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím
súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba,  môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom,
ako ho udelil/a/. 

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

..................................
                                                                                                 Vlastnoručný podpis


