SIGNUM – Dúhoví kresťania
občianske združenie
Šalviová 875/28, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
E-MAIL: signum@duhovi-krestania.sk, WEB: www.duhovi-krestania.sk

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA/ČLENKU
Vďaka za Váš záujem stať sa súčasťou združenia, a tým prispievať k napĺňaniu jeho cieľov.
Uvedomujeme si citlivosť osobných informácií a zaväzujeme sa uchovávať predmetné informácie
vdiskrétnosti a výhradne len za nevyhnutným účelom súvisiacim s členstvom v združení. Členstvo
v združení je neverejné, zoznam členov sa nikde nezverejňuje. Pre účely registrácie budeme od Vás
potrebovať nasledovné údaje:
Meno:
Priezvisko:
E-mailová adresa:*
Telefón:**
* Primárny spôsob, ktorým budeme informovať iba o dôležitých skutočnostiach (napr. členskom poplatku,
zasadnutiach orgánov združenia, atď.).
** Sekundárny kontakt pre prípad, že by primárny kontakt nefungoval.

Svojím podpisom prehlasujem, že som sa oboznámil/a so stanovami občianskeho združenia, s jeho
poslaním a cieľmi a súhlasím s nimi. Vyjadrujem zároveň vôľu odo dňa vzniku členstva dodržiavať
stanovy, ako aj ďalšie predpisy združenia, ktoré boli vydané na ich základe. Členský poplatok je 12
EUR/rok, resp. alikvotne 1 EUR/mesiac. Na e-mail Vám zašleme výzvu na zaplatenie.

⬜ Súhlasím so spracovaním osobných údajov (plné znenie súhlasu na opačnej strane).
----------------------------------------------------podpis uchádzača/uchádzačky***

----------------------------------------------------dátum

*** V prípade neplnoletej osoby podpis zákonného zástupcu.

Prihlášku, prosím, zašlite na adresu sídla združenia alebo pošlite naskenovanú na e-mailovú adresu
združenia alebo odovzdajte osobne priamo do rúk jedného z členov Rady.

⬜ Chcem sa aktívne podieľať na činnosti združenia ako dobrovoľník/dobrovoľníčka (v prípade záujmu
zaškrtnite). Ponúkam svoje talenty v nasledujúcich oblastiach:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Svoje rozhodnutie zapájať sa do dobrovoľníckej činnosti môžete kedykoľvek zmeniť, stačí nás o tom
len informovať.
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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby občianske združenie SIGNUM –
Dúhoví kresťania so sídlom Šalviová 875/28, 821 01 Bratislava, IČO 525 654 16 (ďalej aj len “Združenie”), spracovávalo vaše
osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.
Rozsah spracovanie vašich osobných údajov
Združenie bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli. Združenie bude spracovávať váš e-mail,
krstné meno a priezvisko, telefonický kontakt.
Účel spracovania vašich osobných údajov
Združenie bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom zasielania informácií o neziskových aktivitách Združenia a
evidenčné účely pre potreby sčítania.
Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom spracovania je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu
informovania o aktivitách Združenia a evidenčné účely. Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o
ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej ako "GDPR").
Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané
Združenie bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.
Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Tento váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese 
signum@duhovi-krestania.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť
spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.
Osoby s prístupom k vašim osobným údajom
K vašim osobným údajom budú mať prístup dobrovoľníci Združenia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa
všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Týmito osobami sú technickí
dobrovoľníci a organizátori podujatí združenia z radov dobrovoľníkov. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu
nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných
požiadaviek.
Kontaktné údaje správcu
Združenie môžete kontaktovať na adrese elektronickej pošty signum@duhovi-krestania.sk, resp. písomne na adrese jeho sídla.
Združenie je oprávnené požadovať preukázanie vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim osobným
údajom.
Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, namietať
alebo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom,
byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazaní a ďalšie práva stanovené v GDPR.
Právo namietať
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať Združeniu prostredníctvom
elektronickej pošty, resp. písomne na adresu jeho sídla. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu zameranému na
informovanie o podujatiach združenia, Združenie osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže
závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre
určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.
Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu
plynúcich z GDPR dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk .
Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutia osobných údajov
Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje
neposkytnete, nehrozia vám žiadne sankcie.
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