Umelecko-duchovné združenie Fénix
Dačov Lom 87
991 35 Dačov Lom

Žiadosť o vstup do združenia

IČO 42394031
fenix@preludi.eu
T: +421 47 48 74 210

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
Telefón, e-mail:
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Týmto žiadam o vstup do Umelecko-duchovného združenia Fénix. Vyhlasujem,
že som oboznámený so stanovami a organizačným poriadkom združenia, súhlasím s nimi a budem dodržiavať v nich uvedené členské povinnosti. Som si
vedomý, že z občianskeho združenia môžem na základe slobodného uváženia
kedykoľvek vystúpiť. Na činnosti združenia sa chcem podieľať nasledovne:

Umelecko-duchovné združenie Fénix
Dačov Lom 87
991 35 Dačov Lom
IČO 42394031
fenix@preludi.eu
T: +421 47 48 74 210

Súhlas so spracovávaním osobných údajov

Dátum, podpis:
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Ak budem prijatý za člena Umelecko-duchovného združenia Fénix, Dačov
Lom 87, 991 35 Dačov Lom, Slovensko (ďalej len Združenie), v súlade s európskym nariadením „General Data Protection Regulation“ (GDPR), ktoré upravuje problematiku ochrany osobných údajov a v súlade s aktuálnym znením
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujem Združeniu
dobrovoľný súhlas, aby spracovával tieto moje osobné údaje: meno, priezvisko,
adresu bydliska (ulica a popisné číslo, PSČ, mesto, štát), dátum narodenia,
telefónne číslo, e-mail.
Osobné údaje Združenie používa výhradne pre internú evidenciu členov
Združenia a spracováva ich v súlade s európskym nariadením „General Data
Protection Regulation“ (GDPR), ktoré upravuje problematiku ochrany osobných údajov a v súlade s aktuálnym znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov. Združenie spracovávané osobné údaje neposkytuje žiadnej
tretej strane a ani ostatným členom Združenia.
Ako distribútor a/alebo autor diel, ktoré propagujete na stránkach obchod.
preludi.eu, súhlasím, aby ste môj mailový kontakt poskytovali záujemcom
o diela, ktoré distribuujem alebo ktorých som autor.
Beriem na vedomie, že mám právo zobrať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť; požadovať informáciu, aké moje osobné údaje sú
spracovávané; požadovať vysvetlenie ohľadom spracovávania osobných údajov; vyžiadať si tieto údaje a požadovať ich aktualizáciu alebo opravu; požiadať
o výmaz mojich osobných údajov (tzv. „právo zabudnutia“). Zároveň beriem
na vedomie, že v prípade žiadosti o výmaz mojich osobných údajov strácam
automaticky členstvo v Združení. V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovávaním osobných údajov sa môžem obrátiť na
Združenie alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

