Astronomický klub Bratislava
Romanova 22, Bratislava
_______________________________________

Prihláška člena
Dolupodpísaný(á) záujemca o členstvo sa týmto dobrovoľne prihlasujem do
občianskeho združenia Astronomický klub Bratislava (ďalej len „združenie“). Vyhlasujem, že
som sa oboznámil so stanovami združenia, súhlasím s nimi a budem dodržiavať v nich
uvedené členské povinnosti. Zároveň vyhlasujem, že sa stotožňujem s náplňou a poslaním
občianskeho združenia.
Som si vedomý(á), že z občianskeho združenia Astronomický klub Bratislava môžem
na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť.
Ako záujemca o členstvo
občianskemu združeniu tieto údaje:
1.

Meno a priezvisko

2.

Adresa trvalého pobytu

3.

Adresa prechodného pobytu

4.

Dátum narodenia

5.

Mailová adresa

6.

Telefonický kontakt

7.

Jazyková znalosť

poskytujem

slobodne

a dobrovoľne

uvedenému

Prehlásenie o ochrane osobných údajov a poskytnutie súhlasu s nimi.
Člen združenia resp. dotknutá osoba (ďalej ako „člen združenia“) poskytuje vyššie uvedené
osobné údaje občianskemu združeniu Astronomický klub Bratislava so sídlom Mamateyova
4, 851 04 Bratislava, IČO: 31797687 dobrovoľne, za účelom členstva v občianskom združení.
Bez ich poskytnutia nie je možné riadne zaregistrovať dotknutú osobu ako člena občianskeho
združenia.
Na účely vyhotovenia členského preukazu člen zároveň súhlasí aj s poskytnutím vlastnej
fotografie pasového formátu v digitálnej či tlačenej forme.
Údaje budú využité na účely printovej či elektronickej komunikácie medzi členmi. Združenie
spracúva na základe súhlasu člena aj fotografie, vyhotovené pri akciách organizovaných

-2združením. Fotografie sú zverejňované na webovom sídle občianskeho združenia
www.vesmir.sk.
Združenie spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj na účel organizovania pobytových akcií
pre členov občianskeho združenia na základe súhlasu člena združenia s účasťou na tomto
podujatí. Na podujatie sa člen prihlasuje spravidla telefonicky alebo prostredníctvom
elektronickej pošty. Za účelom zabezpečenia ubytovania poskytne združenie údaje
v nevyhnutnom rozsahu aj ubytovaciemu zariadeniu.
Po ukončení členstva v združení budú všetky údaje o členovi skartované a nenávratne
vymazané z elektronickej databázy členov.

Týmto udeľujem združeniu súhlas v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov, so správou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých
osobných údajov a informácií poskytnutých združeniu na základe tejto prihlášky.

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

Podpis žiadateľa o členstvo

Podpis štatutárneho zástupcu združenia

