
 

P R I H L Á Š K A 

do  Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV -

občianske združenie 

Jeséniova 17, SHMÚ, 833 15 Bratislava 

 

 

Meno : 

Priezvisko : 

Tituly : 

Zamestnávateľ (adresa) : 

Adresa trvalého bydliska : 

Kontakt : 

  email : 

  telefón : 

 

V .........................................  Dátum :   Podpis: 

 

Vyjadrenie HV SMS : 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
Podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) svojím podpisom zároveň 
ako dotknutá osoba potvrdzujem, že súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov združením Slovenská 
meteorologická spoločnosť pri SAV – občianske združenie (ďalej len „SMS“), IČO 00178799, so sídlom Dúbravská 
cesta 9, 842 28 Bratislava – Karlova Ves, korešpondenčná adresa Jeséniova 17, SHMÚ, 833 15 Bratislava, 
v rozsahu meno, priezvisko, zamestnávateľ, adresa, email, telefónne číslo, fotografie a videozáznam z podujatí 
organizovaných SMS, alebo takých, na ktorých sa zúčastňujú členovia SMS, na účel vybavenie prihlášky člena, jej 
evidenciu a archivovanie a na účel propagácie SMS  a jej činnosti vytváraním, ukladaním, zverejňovaním fotografií 
a videozáznamov v nevyhnutnom rozsahu na webovej stránke SMS či v odborných časopisoch. Zároveň 
vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že nemám žiadnu povinnosť SMS tento súhlas poskytnúť a tento súhlas mám 
právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu 
pred jeho odvolaním. Ak  tento súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí SMS bez zbytočného 
odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ. V súvislosti s neposkytnutím 
alebo odvolaním tohto súhlasu mi nemôže hroziť žiadna ujma. Zároveň vyhlasujem, že som bol ako Dotknutá 
Osoba poučený o svojich právach a ďalších informáciách v zmysle Článku 12, 13 a 14 GDPR v spojení s Článkami 
15 – 22 GDPR.  

 

 

V .........................................  Dátum :    Podpis :  


