Slovenský skauting,
68. zbor Biele vrany Košice

Prihláška
do 4. oddielu vĺčat
Údaje o členovi
Meno a priezvisko:

Kontaktovanie rodičov (zákonných zástupcov)
V súčasnosti k nám prichádza čoraz viac detí z neúplných rodín či
rodín, kde sú vzťahy komplikované. Preto vás prosíme o upresnenie
kontaktných osôb, aby sme komunikovali s tou osobou, ktorá
reálne s dieťaťom žije a stará sa oň. Zakrúžkujte, koho máme
kontaktovať:
 oboch rodičov (zákonných zástupcov) rovnako,
 v prvom rade otca (zákonného zástupcu 1),
 v prvom rade matku (zákonného zástupcu 2),
 inú osobu – uveďte meno, vzťah k dieťaťu (napr. babka),
telefón a e-mail (prípadne poštovú adresu):

Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu
(ulica a číslo, mesto,
PSČ):

Ďalšie dôležité informácie, ktoré môžu mať vplyv na správanie či
dochádzku dieťaťa:

Korešpondenčná adresa
(ak je iná ako adresa
trvalého pobytu)
telefón

e-mail

Dátum vstupu do oddielu – uvádza sa
reálny dátum prvej absolvovanej družinovky,
oddielovky, výpravy a podobne:

Vážne zdravotné
problémy (poruchy
učenia, pozornosti,
alergie, zdravotné
obmedzenia):

Údaje o rodičoch (zákonných zástupcoch)
vyplňte v prípade, ak je člen maloletý
meno otca (zákonného
zástupcu 1):
telefón

e-mail

meno matky (zákonného
zástupcu 2):
telefón

e-mail

Svojím podpisom potvrdzujem, že sa chcem stať členom združenia
Slovenský skauting, o. z., od vyššie uvedeného dátumu vstupu do
oddielu na obdobie stanovené stanovami združenia Slovenský
skauting, o. z., a jeho vnútornými predpismi.
V .................... dňa ............. Podpis člena: ................................
Svojím podpisom potvrdzujem, že ako zákonný zástupca súhlasím s
tým, aby sa ................................................................. stal(a)
členom združenia Slovenský skauting, o. z., od vyššie uvedeného
dátumu vstupu do oddielu na obdobie stanovené stanovami
združenia Slovenský skauting, o. z., a jeho vnútornými predpismi.
V .................... dňa ............. Podpis zák. zástupcu: ....................

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) 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), (ďalej len
„GDPR“).
Vyplňte jednu z možností – podľa toho, či je člen plnoletý alebo neplnoletý
 Neplnoletý člen a zákonný zástupca:
Dolupodpísaný zákonný zástupca:
meno a priezvisko
..............................................................................
adresa trvalého pobytu ..............................................................................
zákonný zástupca dieťaťa (ďalej len „člen“):
meno a priezvisko
...............................................................
dátum narodenia
...............................................................
adresa trvalého pobytu: ...............................................................


Plnoletý člen:
Dolupodpísaný člen (ďalej len „člen“):
meno a priezvisko
..............................................................................
dátum narodenia
..............................................................................
adresa trvalého pobytu: ..............................................................................

týmto udeľujem organizácii (ďalej len „prevádzkovateľ”):
názov:
Slovenský skauting, 68. zbor Biele vrany Košice
adresa:
Potočná 22, 040 01 Košice
www.68zbor.sk, 68zbor@scouting.sk
web, e-mail:
IČO:
319 62 416
súhlas na spracúvanie osobných údajov člena na účely:
 evidencie členov organizácie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov, evidencie 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 prepisov a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej
medzi našou organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu SR. Rozsah údajov: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia,
 kontaktovania člena, prípadne jeho zákonných zástupcov na účely
informovania o pripravovanom programe, o administratívnych
povinnostiach, na účel prosby o finančný dar a poukázanie podielu
zaplatenej dane a na účel informovania v prípade vzniku problémov v
súvislosti s podujatiami, na ktorých sa člen zúčastňuje. Rozsah údajov:

meno, priezvisko, adresa, e-mailové adresy a telefónne čísla člena a
zákonných zástupcov,
 zabezpečenia ochrany zdravia a života členov organizácie a účastníkov
podujatí počas konania podujatí organizovaných Prevádzkovateľom. Rozsah
údajov o zdraví: vážne zdravotné poruchy a obmedzenia, alergie, očkovania,
užívané lieky,
 zverejňovania informačných materiálov pre interné potreby a propagáciu
prevádzkovateľa z podujatí, na ktorých sa maloleté dieťa zúčastní. Rozsah
údajov: meno, priezvisko, prezývka, individuálne a spoločné fotografie a
videá člena, ktoré nebudú pre člena hanlivé a urážlivé. Tieto údaje môžu byť
zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach
prevádzkovateľa, v priestoroch verejne prístupných (napr. klubovňa), v
tlačových materiáloch (oddielový časopis, kronika, fotoalbum) vydaných
prevádzkovateľom, na letákoch a plagátoch uverejnených kdekoľvek.
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem
na obdobie členstva člena v organizácii Prevádzkovateľa a potom na dobu stanovenú
vnútornými predpismi Slovenského skautingu.
Súhlasím aj s kontaktovaním člena aj po ukončení jeho členstva na účel pozvania na
výročné stretnutia a oslavy oddielu a na účel prosby o finančný dar a poukázanie
podielu zaplatenej dane. Rozsah údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa
člena.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to
kontaktovaním Prevádzkovateľa prostredníctvom emailu alebo písomne.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Prevádzkovateľom. Osobné údaje však
pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať i títo spracovatelia:
 Slovenský skauting, nadradená zložka Prevádzkovateľa,
 poskytovateľ IT služieb pre Prevádzkovateľa a Slovenský skauting,
 poskytovateľ poštových služieb,
 distribútori skautských časopisov a tlačovín a pod.
Beriem na vedomie, že podľa GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov mám okrem
iného právo:
 vziať súhlas kedykoľvek späť,
 požadovať od Prevádzkovateľa informáciu, aké osobné údaje o členovi
spracováva,
 vyžiadať si u Prevádzkovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať
aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 požadovať vymazanie týchto osobných údajov,
 podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).
V ................................... dňa ...........................
........................................................
Podpis člena / zákonného zástupcu

