Žiadosť o prijatie za člena OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Chatárov a Rekreantov na Podbanskom
so sídlom Štúrova 727/9, 033 01 Liptovský Hrádok
Meno, priezvisko, titul: ..............................................................................................................................................
Narodený/á: ..............................................................
Trvale bytom: ..............................................................................................................................................................
Chata č./UPS (uvádzajú majitelia chát): ......................................................................................................................
Tel.: .................................................. E-mail.: ............................................................................................................
Týmto žiadam o prijatie za člena občianskeho združenia OZ Chatárov a Rekreantov na Podbanskom
(skrátene: OZ CHRP) so sídlom Štúrova 727/9, 033 01 Liptovský Hrádok.
Vyhlasujem, že som sa oboznámil/a so stanovami OZ CHRP, súhlasím s ich znením a zaväzujem sa ich dodržiavať.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoOOÚ) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov
uvedených v prihláške za člena OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Chatárov a Rekreantov na Podbanskom. Dotknutá osoba týmto čestne
vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov
v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby. Dotknutá osoba má
právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len súhlas) rovnakým spôsobom, akým ho udelila.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva
dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti prevádzkovateľa vymedzujú najmä
§§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že prevádzkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom
ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so
ZoOOÚ prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania
osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných
osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných
systémov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a
účinnými právnymi predpismi.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške pre potreby občianskeho združenia.

Miesto: .....................................................................................

Dátum: ..................................................

Podpis žiadateľa: .....................................................................

..................................................................... Tu odstrihnite ............................................................................................
Členský príspevok vo výške minimálne 20,0 € prosíme zaslať na účet OZ CHRP.
ČÚ: Tatrabanka, IBAN: SK06 1100 0000 0029 4706 9819;
Variabilný symbol: číslo chaty.
V správe pre prijímateľa uveďte: Meno, Dátum narodenia, Bydlisko, číslo chaty.
e-mail: oz-chrp@gmx.de
mobil: 0911 700 372
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