
PATRIA SMILNO o. z., Smilno 194, IČO: 42073537 

Členská prihláška 

PATRIA SMILNO o.z. je nezisková organizácia registrovaná u MV SR ako Záujmové 

združenie občanov podľa zákona č.83/1990 Zb. Cieľom združenia je vytváranie podmienok 

pre organizovanie a podporu športovej, kultúrnej a spoločenskej činnosti detí, mládeže, 

dospelých, seniorov a občanov zdravotne postihnutých. Cieľom združenia nie je vykonávanie 

zárobkovej činnosti ani vytváranie zisku. 

 

Členom združenia sa môže stať každá osoba, ktorá súhlasí s činnosťou združenia a jeho 

stanovami a bude plniť práva a povinnosti člena. Členstvo sa zakladá vyplnením a podpisom 

tejto prihlášky.  
 

Meno a priezvisko ................................................................................................  

Dátum narodenia .................................................................................................  

Trvalé bydlisko ....................................................................................................  

Telefón, fax, e-mail .............................................................................................. 

 

Dátum .....................................             Podpis ..................................................... 
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Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním mojich osobných údajov 

uvedených v prihláške podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 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), prevádzkovateľovi OZ , IČO: 42073537. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na 

dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Súhlasím s použitím 

všetkých uvedených údajov pre vnútorné potreby evidencie OZ PATRIA SMILNO. Súhlasím 

so zaradením osobných údajov do interného adresára tohto občianskeho združenia. Zároveň 

súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov tretej strane pre účely poskytovania rôznych 

benefitov pre členov OZ PATRIA SMILNO. 

 

 

Dátum .....................................                    Podpis ................................................... 
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