Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov), (ďalej len „GDPR“)
Vaše osobné údaje využívame na evidenciu členov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov, na evidenciu účastníkov podujatí a na preukazovanie počtu
členov pre čerpanie dotácie na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce
s mládežou v znení neskorších prepisov a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi
našou Organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Udeľujem Slovenskému skautingu (ďalej len prevádzkovateľ) súhlas na spracúvanie osobných údajov
maloletého dieťaťa za účelom zverejňovania informačných materiálov pre interné potreby
a propagáciu Slovenského skautingu (individuálne a spoločné fotografie a videa dieťaťa) mena,
priezviska, prezývky z podujatí prevádzkovateľa na ktorých sa maloleté dieťa zúčastní:
1.

na webovom sídle prevádzkovateľa

súhlasím / nesúhlasím

2.

na sociálnych sieťach prevádzkovateľa

súhlasím / nesúhlasím

3.

v priestoroch verejne prístupných (napr. klubovňa)

súhlasím / nesúhlasím

4.

v tlačových materiáloch vydaných prevádzkovateľom

súhlasím / nesúhlasím

Združenie Slovenský skauting o.z. bude používať e-mail uvedený v
tejto registrácii na zasielanie informácií o svojej činnosti
prostedníctvom newslettera.

súhlasím / nesúhlasím

S vyššie uvedeným spracovaním osobných údajov udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie
osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to prostredníctvom emailu
(ustredie@skauting.sk) alebo písomne kontaktovaním Ústredia Slovenského skautingu, a zároveň
zborového vodcu organizačnej zložky Slovenského skautingu, ktorú dieťa navštevuje.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Prevádzkovateľom.
Prevádzkovateľa môžu spracovávať i títo spracovatelia:
•
poskytovateľ IT služieb pre Prevádzkovateľa;
•
poskytovateľ poštových služieb;
•
distribútori skautských časopisov a tlačovín a pod.

Svojím podpisom potvrdzujem, že sa chcem stať členom združenia Slovenský skauting, o.z.
odo dňa ......................…..na dobu stanovenú stanovami združenia Slovenský skauting o.z.
a jeho vnútornými predpismi.
…………………………………
Podpis
Svojím podpisom potvrdzujem, že ako zákonný zástupca súhlasím s tým, aby
sa……………………. ……………............................ stal členom združenia Slovenský
skauting, o.z odo dňa ...................... na dobu stanovenú stanovami združenia Slovenský
skauting o.z. a jeho vnútornými predpismi.
……………………………………
Podpis zákonného zástupcu

Osobné

údaje však

pre

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov máte okrem
iného právo:
•
vziať súhlas kedykoľvek späť;
•
požadovať od nás informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame;
•
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
poprípade požadovať obmedzenie spracovania;
•
požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov;
•
podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky).
V ................................................................. dňa ...............................
........................................................
Podpis člena / zákonného zástupcu

