
       

 

 

 

Jozefská 7845/12, 811 06 Bratislava, www.slea.sk 

 

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SLEA SLOVENSKO 

 
 

PRIEZVISKO, MENO, TITUL:  ................................................................................................ 

DÁTUM NARODENIA: ................................ 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA: ............................................................................................... 

 

............................................................................................................................................. 

E-MAIL: ....................................................................... TEL.: ............................................... 

VZDELANIE (ODBOR, ŠPECIALIZÁCIA):  ............................................................................... 

ZAMESTNANIE, ZAMESTNÁVATEĽ:  ....................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

□ VÝCVIKOVÁ SKUPINA V SLEA, o.s. (Praha, ČR): ............................................................... 

□ VÝCVIKOVÁ SKUPINA V SLEA, Slovensko, o.z. (SR): ........................................................ 

ROK ZAČATIA VÝCVIKU: ........................... 

ČÍSLO CERTIFIKÁTU (v prípade ukončenia výcviku): ................................................................. 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Stanovami SLEA Slovensko 
a zaväzujem sa ich dodržiavať. 

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení tvorí súčasť 

tejto prihlášky príloha "Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov", v ktorej 

samostatným podpisom udeľujem občianskemu združeniu SLEA Slovensko súhlas 

na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto prihláške. 

 

PODPIS: ................................................   V ....................................... DŇA .......................... 

Informácia o udelení členstva a jeho forme bude každému záujemcovi o členstvo v SLEA 

Slovensko zaslaná na e mailovú adresu uvedenú v tejto prihláške. Výška ročného členského 

príspevku je 20 EUR. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vyplní Predsedníctvo SLEA Slovensko 

ČLENSTVO V SLEA SLOVENSKO: 

□ riadne          

    

□ mimoriadne   □ podporujúce        □ čestné     □ zamietnuté 

 

       

 

 

   



       

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY  
SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 
týmto ako doplupodpísaná dotknutá osoba podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) 
a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej 
len “zákon o OOU”) *súhlasím / nesúhlasím (*nehodiace sa škrtnite), aby 
prevádzkovateľ, ktorým  je občianske združenie:  
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko so sídlom na adrese 
Jozefská 7845/12, 811 06 Bratislava 
IČO: 42265240 
Kontaktná osoba vo veci ochrany osobných údajov: Mgr. Petra Čurdová 
Emailová adresa: osobneudaje@slea.sk. 

 
 (ďalej aj len „prevádzkovateľ“) 
 
spracúval a uchovával moje osobné údaje pre účel vedenia evidencie 
členov občianskeho združenia v rozsahu:  
 
Zoznam/Rozsah poskytnutých údajov: 
meno, priezvisko  
akademický titul  
vedecký titul  
dátum narodenia  
kontaktná adresa 
telefónne číslo 
emailová adresa 
vzdelanie 
zamestnávateľ 
funkcia v občianskom združení 
absolvovanie výcvikovej skupiny. 
 
*Súhlasím / nesúhlasím (*nehodiace sa škrtnite) s použitím mojich osobných 

údajov vo vyššie uvedenom rozsahu na účely: 

➢ Vedenia evidencie členov občianskeho združenia 
*Súhlasím / nesúhlasím 

➢ Komunikácie ohľadom záležitostí občianskeho združenia 
*Súhlasím / nesúhlasím 

➢ Zverejnenia mena, priezviska, akademického titulu, vedeckého titulu, 
funkcie v občianskom združení 

➢ *Súhlasím / nesúhlasím 
 

Rozsah spracovateľských operácií: 

➢ Popis: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, 
uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie 
prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo 
kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, zverejnenie, bez ohľadu na to, či 
sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými 
prostriedkami 
 
 



       

Čas platnosti súhlasu: 

➢ Na dobu určitú po dobu 3 rokov od skončenia členstva v občianskom 
združení, resp. do odvolania súhlasu. Po tomto období platnosti budú údaje 
anonymizované alebo vymazané. 

Podpisom tohto súhlasu zároveň potvrdzujem, že mi boli oznámené informácie 
podľa § 19 zákona o OOU a že som týmto informáciám porozumel. 

Odvolať tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek zaslaním písomnej žiadosti 
na vyššie uvedenú adresu občianskeho združenia alebo zaslaním e - mailu na e-
mailovú adresu osobneudaje@slea.sk. 

 

Oznámenie informácií dotknutej osobe o spracúvaní osobných údajov 

v zmysle ustanovenia § 19 zákona o OOU  

Na základe ustanovenia § 19 zákona o OOU Vám ako dotknutej osobe 
oznamujeme nasledovné informácie o spracúvaní Vašich osobných 
údajov, ktoré nám poskytujete. 

1. Prevádzkovateľom je:  

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu Slovensko so sídlom na 
adrese Jozefská 7845/12, 811 06 Bratislava 
IČO: 42265240 
osobneudaje@slea.sk 

               
2. Účelom spracúvania osobných údajov je: 

Vedenie evidencie členov občianskeho združenia 
Komunikácia s členmi ohľadom záležitostí občianskeho združenia 
Zverejnenia mena, priezviska, akademického titulu, vedeckého titulu, 
funkcie v občianskom združení 

3. Právny základ spracúvania osobných údajov je § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. 

Príjemcom, resp. kategóriou príjemcov osobných údajov sú: návštevníci 
webovej stránky občianskeho združenia v prípade zverejnenia údajov. 

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Nie 
5. Doba uchovávania osobných údajov, resp. kritéria pre určenie tejto doby: 3 

roky od skončenia členstva v občianskom združení, resp. do odvolania 
súhlasu.  

Osobné údaje musia byť uchovávané dovtedy, kým je to potrebné na účel, 
na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať 
dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, 
na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe 
osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv 
dotknutej osoby. 

6. Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je: 
- zmluvnou požiadavkou: Nie 
- požiadavkou potrebnou k uzatvoreniu zmluvy: Nie 
- povinné: Nie 



       

7. Následky neposkytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi: dotknutá 
osoba nemôže byť členom občianskeho združenia. 

8. Dotknutá osoba má právo: 

a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa 
dotknutej osoby v zmysle § 21 Zákona,  

b) na opravu osobných údajov v zmysle § 22 Zákona,  
c) na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23 Zákona,  
d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle § 24 Zákona,  
e) namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 Zákona,  
f) na prenosnosť osobných údajov v zmysle § 26 Zákona, 
g) aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na 

automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a 
ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne 
ovplyvňujú za podmienok uvedených v § 28 Zákona. 

h) kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, 
i) podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona v prípade, ak tvrdí, 

že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom, 
j) pred ďalším spracúvaním osobných údajov na poskytnutie informácie o 

inom účele, ak má prevádzkovateľ v  úmysle ďalej spracúvať osobné 
údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. 

Kompetentný dozorný orgán: 

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR 

Hraničná 12 

820 07 Bratislava 27 

Slovenská republika 

statny.dozor@pdp.gov.sk 

 

 

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

 

Meno a priezvisko: 

 

........................................ 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-100
mailto:statny.dozor@pdp.gov.sk

