SLOVENSKÝ SKAUTING, 61.ZBOR MODRÝ OBLAK PEZINOK

Poslaním skautingu je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný charakterový, citový, telesný,
intelektuálny, sociálny a duchovný rozvoj ako jednotlivcov, tak aj zodpovedných občanov a aktívnych
členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.

Prihláška na skauting - neplnoletý záujemca
Meno a priezvisko
záujemcu:
Trvalé bydlisko:
Kontaktná adresa:
Dátum narodenia:

Škola a trieda:

Telefónne číslo
prihláseného:

Email
prihláseného:

Meno a priezvisko
zákonného zástupcu:
Telefónne číslo
zákonného zástupcu:

Email zákonného
zástupcu:

Zdravotné problémy a
alergie (intolerancie):
Záľuby:

O skautingu sme sa dozvedeli cez: …………………………………………………………..………..

Svojím podpisom potvrdzujem, že ako zákonný zástupca súhlasím s tým, aby sa hore uvedený záujemca stal členom združenia
Slovenský skauting, o.z odo dňa .......................... na dobu stanovenú stanovami združenia Slovenský skauting o.z. a jeho
vnútornými predpismi, ktoré sú voľne dostupné na www.skauting.sk .
...........................................
Podpis zákonného zástupcu

SLOVENSKÝ SKAUTING, 61.zbor Modrý oblak Pezinok
L.Novomeského 9, 90201, Pezinok
IBAN: SK20 0900 0000 0001 8120 6410
IČO: 31806490, DIČ: 2021568120

tel.: +421904467194
e-mail: 61zbor@skauting.sk
web: www.61zbor.skauting.sk
facebook: www.facebook.com/ModryOblak
instagram: www.instagram.com/modryoblak/
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Vaše osobné údaje uvedené v tejto prihláške 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 predpisov a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej
medzi našou Organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a na organizovanie podujatí pre členov združenia.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 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 “Nariadenie GDPR”)
Udeľujem Slovenskému skautingu, ako aj jej nižšej organizačnej zložke Slovenský skauting, 61.zbor Modrý Oblak Pezinok, (ďalej len
prevádzkovateľ) dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, prezývká, individuálne a spoločné fotografie a videá z
podujatí prevádzkovateľa) hore prihláseného člena za účelom:

(Nehodiace sa prečiarknite)
1.

Súhlasím / Nesúhlasím so zverejňovaním údajov na webovom sídle prevádzkovateľa - www.skauting.sk, www.skaut.sk,
www.61zbor.skauting.sk

2.

3.

Súhlasím / Nesúhlasím so zverejňovaním údajov na sociálnych sieťach prevádzkovateľa:
●

https://www.facebook.com/slovensky.skauting/, https://www.instagram.com/slovensky.skauting/

●

https://www.facebook.com/skaut.sk/

●

https://www.facebook.com/ModryOblak/ , https://www.instagram.com/modryoblak/

Súhlasím / Nesúhlasím so zverejňovaním údajov v elektronických alebo tlačených materiáloch vydaných prevádzkovateľom pre
interné účely (časopisy, skautské príručky..)

4.

Súhlasím / Nesúhlasím so zverejňovaním údajov v elektronických alebo tlačených materiáloch vydaných prevádzkovateľom pre
propagačné účely (výročná správa, letáčiky..)

5.

Súhlasím / Nesúhlasím s používaním e-mailu uvedeného v tejto registrácii na zasielanie newslettra Slovenského skautingu o svojej
činnosti
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Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, Spracovanie osobných údajov je vykonávané
Prevádzkovateľom. Osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať i títo spracovatelia:
●

poskytovateľ IT služieb pre Prevádzkovateľa;

●

poskytovateľ poštových služieb;

●

distribútori skautských časopisov a tlačovín a pod.

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;

A to prostredníctvom emailu (ustredie@skauting.sk) alebo písomne kontaktovaním Ústredia Slovenského skautingu, a zároveň zborového
vodcu organizačnej zložky Slovenského skautingu, ktorú dieťa navštevuje.
●

podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

V .................................................................

Dňa ...........................................................

………………………………..………………..
………………………………..………………..
Podpis zákonného zástupcu č. 1

Podpis zákonného zástupcu č. 2

Upozornenie:
Ak niektorý zo zákonných zástupcov nemôže tento súhlas podpísať, oboznámi zákonný zástupca č.1 s uvedenou skutočnosťou aj druhého
zákonného zástupcu v zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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