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OZ Klub Prieskumník – Pathfinder 

Evidenčná karta 
 

 

ČLEN 

Evidenčné číslo: ....................... (vyplní KPP) 

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

Dátum narodenia: ............................................... 

Adresa pobytu:  ............................................................................. 

Telefónne číslo: .................................................. 

E-mailová adresa: .......................................................................... 

Registrujem sa do oddielu (názov oddielu, nie mesta): ............................................ 

Pozícia v organizácii (radový člen, dobrovoľník, vedúci základného kolektívu, 

iná funkcia- vypíšte: ...................................................................... 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA  

(vyplní zákonný zástupca ak člen nedosiahol 18 rokov) 

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

Telefónne číslo: .................................................. 

E-mailová adresa: .......................................................................... 
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Súhlas so spracovávaním osobných údajov člena a so zhotovovaním obrazových a zvukových 
záznamov člena v súvislosti s jeho členstvom v OZ Klub Prieskumník – Pathfinder, Cablkova 3, 821 04 
Bratislava, IČO: 35667729 a s jeho účasťou na akciách organizovaných týmto OZ. (Ďalej len KPP) 
 

V súlade s Nariadením 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, ako aj zákonom 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím so 

spracovávaním osobných údajov člena v rozsahu: mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy 

bydliska, kontaktných údajov člena (telefónne číslo, e-mailová adresa) a údajoch o transakciách 

(členské a účastnícke poplatky). KPP sa zaväzuje spracovávať tieto údaje len za účelom evidencie 

členskej základne, organizovania svojej vlastnej činnosti, pre zdieľanie relevantných informácii medzi 

KPP, deťmi a ich zákonnými zástupcami a pri vykazovaní činnosti KPP pre zriaďovateľa, MŠVVaŠ SR a 

IUVENTU pre účely zviditeľnenia práce s mládežou a kontroly dodržiavania podmienok registrácie v 

programe PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ. Zároveň sa zaväzuje, že tieto osobné údaje 

neposkytne ďalším tretím stranám a vykoná účinné technické a organizačné opatrenia na ich ochranu 

pred neoprávneným, či náhodným prístupom, zničením, stratou, neoprávneným prenosom, 

spracovaním, či iným zneužitím.  

Členstvo zaniká nesúhlasom so spracovaním týchto osobných údajov, úmrtím, vystúpením – 

doručením písomného oznámenia do sídla KPP, alebo do rúk vedúceho príslušného oddielu, alebo 

vylúčením.  

Súhlasím  Nesúhlasím  

So zhotovovaním, uchovávaním a použitím obrazových a zvukových záznamov člena (fotky, videá 

a pod.) vyhotovených na akciách KPP – a to výlučne za účelom prezentácie a propagácie činnosti OZ 

prostredníctvom webových stránok, výročných správ, prezentácií, kroník a pod., vrátane dátových 

nosičov –  

Súhlasím  Nesúhlasím  

KPP sa zaväzuje že vyhotovené obrazové a zvukové záznamy nepoužije k inému účelu, ani v rozpore 

s oprávnenými záujmami člena.  

Doba uchovávania osobných údajov a záznamov je po dobu trvania členstva a tiež po jej ukončení. 

Člen môže požiadať o vymazanie osobných údajov až po dobe určenej príslušnými právnymi 

predpismi (zákony o účtovníctve, archívoch a pod.)  

Písomným oznámením je možné  vyjadriť svoj nesúhlas so spracovaním osobných údajov a to e-

mailom na klub@pathfinder.sk, kde bude vyjadrené odvolanie konkrétnej formy súhlasu na 

spracovanie osobných a to bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na 

súhlase udelenom pred jeho odvolaním.  

Zároveň súhlasím s účasťou maloletého člena na projektových aktivitách KPP.  

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

Podpis (prípadne zákonného zástupcu, ak člen nedosiahol 18 rokov): ................................... 


