
Prihláška fyzickej osoby navrhnutej právnickou osobou 

               

 

                   

               

 

          PRIHLÁŠKA 

do občianskeho združenia ISPOR Slovakia

Týmto si dovoľujem prejaviť záujem stať sa riadnym členom občianskeho združenia ISPOR Slovakia, so sídlom 

Klincová 35, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, registrovaného MV SR pod č. VVS/1-900/90-44282-2 (ďalej 

aj „Združenie“). 

 

Súčasne vyhlasujem, že som v plnom rozsahu spôsobilý(-á) na právne úkony, súhlasím so stanovami Združenia, 

zoznámil(-a) som sa s cieľmi Združenia, súhlasím s týmito cieľmi a som pripravený(-á) hájiť záujmy Združenia. 

 

 

Meno a priezvisko:    

 

Dátum narodenia:   

 

Adresa bydliska:   

 

E-mailová adresa:  

 

Názov zamestnávateľa/školy:   

 

 

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

 

Podpis žiadateľa o riadne členstvo: 

 

 

Podpisom tohto dokumentu občianskemu združeniu ISPOR Slovakia, so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, registrovanému MV SR 

pod č. VVS/1-900/90-44282-2 (ďalej len „OZ ISPOR Slovakia“ alebo len „združenie“) udeľujem súhlas so spracúvaním všetkých do tohto dokumentu 

vyplnených údajov vrátane údajov majúcich povahu osobných údajov (ďalej len „Údaje“). OZ ISPOR Slovakia je v zmysle udeľovaného súhlasu oprávnené 

Údaje spracúvať na účely členstva mojej osoby v združení a na vnútorné, administratívne, prevádzkové, štatistické, evidenčné, odborné, vzdelávacie, informačné, 

propagačné, marketingové a iné komunikačné účely združenia, jeho produktov, služieb, programov, projektov, podujatí, činností a ďalších aktivít. OZ ISPOR 

Slovakia je ďalej oprávnené Údaje spracúvať aj na účely zasielania odborných, vzdelávacích, informačných, propagačných, marketingových a iných 

komunikačných správ, informácií a ponúk, a to tak poštou alebo prostredníctvom iných poskytovateľov prepravných služieb (napr. kuriér), ako aj 

prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Súhlas so spracúvaním Údajov 

udeľujem dobrovoľne, na neurčitú dobu, a beriem na vedomie a akceptujem, že tento súhlas je možné kedykoľvek bezplatne písomne formou listu doručeného 

združeniu odvolať (počas doby členstva mojej osoby v združení to však môže mať za následok vylúčenie mojej osoby zo združenia). OZ ISPOR Slovakia je 

oprávnené Údaje spracúvať až do odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety a po jeho odvolaní pri Údajoch, ktoré majú povahu osobných údajov, zabezpečí 

ich blokovanie a likvidáciu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“); 

uvedené nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie Údajov na základe osobitného právneho predpisu ani na spracúvanie alebo 

archivovanie Údajov nevyhnutné na ukončenie vzťahu resp. vzťahov združenia s mojou osobou. ktoré vznikli na základe tohto dokumentu, členstva mojej osoby 

v združení a/alebo v súvislosti s nimi. Beriem na vedomie, že vo vzťahu k spracúvaným Údajom, ktoré majú povahu osobného údaja, mám práva ustanovené 

Zákonom o ochrane osobných údajov, najmä ustanovením § 28 a súv. tohto zákona a potvrdzujem, že s týmito právami som sa riadne a včas oboznámil. OZ 

ISPOR Slovakia je oprávnené Údaje spracúvať aj prostredníctvom iných subjektov. Súhlasím s tým, že k Údajom vyplneným do tohto dokumentu môžu byť 

priradené a na účely a za podmienok podľa tohto dokumentu spracúvané aj ďalšie údaje vrátane osobných údajov, ktoré poskytnem a/alebo inak sprístupním 

združeniu (napr. v rámci členstva v združení a pod.), a to vrátane osobných údajov majúcich povahu osobitnej kategórie osobných údajov. Združeniu zároveň 

udeľujem súhlas na získavanie, zaznamenávanie, uchovávanie a ďalšie spracúvanie Údajov aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním 

dokumentov na hmotné alebo elektronické nosiče informácií. 

 



Prihláška fyzickej osoby navrhnutej právnickou osobou 

 
 
 
 

PRIHLÁŠKA PRE ZÁUJEMCU O ČLENSTVO 

 
ISPOR Slovakia, občianske združenie, sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, Slovenská republika 

 

 

 

 

Priezvisko:                               …………………………………. 

 

Meno:                                       ………………………………… 

 

Titul:                                         ………………………………… 

 

Dátum narodenia:                     ………………………………… 

  

Názov zamestnávateľa/školy:   ………………………………… 

 

Kontaktný e-mail:                     ………………………………… 

 

 

Týmto potvrdzujem, že som sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov ISPR Slovakia, občianske 

združenie pre účely zabezpečenia riadneho fungovania občianskeho združenia, môjho prijatia za člena občianskeho 

združenia a plnenia práv a povinností člena občianskeho združenia, ak dôjde k môjmu prijatiu.  

 

 

V Bratislave, dňa     …………… 

 

 

Podpis:                     …………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prihláška fyzickej osoby navrhnutej právnickou osobou 

 

 

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ČLENOV 

 

Občianske združenie ISPOR Slovakia, sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 

42 364 701, zapísané v registri vedenom Ministerstvom vnútra SR, č. VVS/1-900/90-44282-2, e-mail: 

office@ispor.sk ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako “Prevádzkovateľ”) považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto 

vytvoril zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, 

zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov. 

 

 

Zoznam osobných údajov, rozsah spracovania a účel spracovania 

 

Vo vzťahu k záujemcom o členstvo a členom sú predmetom spracúvania nižšie špecifikované osobné údaje na 

nasledujúce účely: 

 

Zabezpečenie riadneho fungovania občianskeho združenia, prijatie za člena občianskeho združenia, voľba za člena 

orgánov občianskeho združenia, výkon práv a povinností člena občianskeho združenia, pričom spracúvanými 

osobnými údajmi vo vzťahu k členom občianskeho združenia, členom výkonného výboru, štatutárnemu orgánu, 

tajomníkovi a riaditeľovi sú: meno, priezvisko a titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e-mail, názov 

zamestnávateľa alebo školy.  

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie zákonných povinností, a to v 

zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z. v plnom znení (ďalej len ako “Zákon”) a článku 6 ods. 1 písm. 

c) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako “Nariadenie”). Poskytnutie uvedených údajov je 

povinné a vyplýva zo zákona č. 38/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

 

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa 

prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše 

osobné údaje osobe zabezpečujúcej účtovné služby, právne služby, Ministerstvu vnútra SR, miestne príslušnému 

daňovému úradu, Okresnému úradu a subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov. Súhlas so spracúvaním 

osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu ISPOR Slovakia, 

sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava alebo e-mailom na adresu office@ispor.sk. Odvolanie súhlasu je účinné 

dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby.  

 

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo: 

- Žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich 

osobných údajov, 

- Namietať spracúvanie svojich osobných údajov, 

- Svoj súhlas kedykoľvek odvolať, 

- Podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR 

 

 

Prečítal som si tieto zásady o ochrane údajov a porozumel som im. 
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