
Titul:
Dátum 

narodenia

ZŤP:

áno  -  nie **

Ulica, p.č. Tel.domov:

Obec: Tel.práca:

PSČ: Mobil:

Okres: e-mail:

** nevhodné prečiarknite

Ja dolu podpísaný/á - meno a priezvisko: _____________________________________ , po záujme stať sa 

    

V ___________________ dňa _____________

       Podpis člena

áno  -  nie **

Priezvisko: Meno: Rodné číslo:

Žiak: Študent: Dôchodca: Poznámky:

áno  -  nie ** áno  -  nie **

Túto časť vyplní klub KST

KST TJ Elán Rožňava, Štítnická 7, 04801  Rožňava

P R I H L Á Š K A  

do KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV

A d r e s a Kontakty

Prijatý za člena dňa:

Preukaz číslo:

Vydaný dňa:

Pečiatka klubu KST:

členom Klubu slovenských turistov - KST TJ Elán Rožňava, Štítnická 7, 04801  Rožňava, (ďalej len "klub")

výslovne týmto

Prevzatý dňa: Podpis člena: Podpis predsedu klubu KST:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

*** Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním,

    v zmysle § 16 zákonač. 18/2018 Z.z. sa spracúvanie vykonáva v rámci oprávnenej činnosti Klubu slovenských turistov 

   a osobné údaje slúžia na jeho vnútornú potrebu a poskytujú sa poisťovni k celoročnému hromadnému cestovnému poisteniu 

____________________________________

podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680

u d e ľ u j e m    s ú h l a s

so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených na prihláške 

a tento súhlas udeľujem na dobu môjho členstva v klube,

a zároveň som bol poučený/á

* Táto prihláška je platná s originálnym podpisom záujemcu o členstvo, doručená osobne niektorému z členov výboru klubu alebo poštou 

c) o možnosti žiadať o prístup k osobným údajom  týkajúcich sa mojej osoby,

d) o práve na opravu mojich osobných údajov a  zodpovednosti za ich aktuálne znenie,

e) o možnosti požiadať o informácie, o práve na vymazanie osobných údajov, o práve na obmedzenie spracúvania osobných 

     údajov,o  práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť  osobných údajov.

f)  o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov.

a) o účele a spôsobe spracovania mojich osobných údajov  a s týmto výslovne súhlasím, 

b) o práve kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním  osobných údajov, ktoré sa ma týkajú***,

 minimálne na dobu cestovného poistenia v Klube slovenských turistov ***,


