Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 00681393,
Štatutár: Peter Kvas, koordinátor (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Združenie“)
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov a účeloch spracúvania

Ja dolupodpísaný (-á) ........................................................................................ (meno, priezvisko), narodený (-á)
dňa ............................. ako člen Združenia (ďalej len „Dotknutá osoba“), stredisko ...............................................,
týmto v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“),
dávam svoj dobrovoľný a výslovný súhlas Prevádzkovateľovi na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu:
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa
prechodného bydliska, emailová adresa, telefónne číslo, pohlavie, fotografia, členstvo v združení, názov
strediska, profesia, dátum zloženia prísľubu, rodinný stav, meno a priezvisko manžela/manželky,
a to pre vnútornú potrebu Združenia (najmä na účely evidencie a archivácie údajov o členoch Združenia,
komunikácie Združenia s jej členmi, komunikácie medzi členmi Združenia navzájom a komunikácie saleziánskej
rodiny s členmi Združenia (najmä Saleziánov don Bosca - Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava,
IČO: 00586421 a Inštitútu dcér Márie Pomocnice, Kremnická 17, 851 01 Bratislava, IČO: 00677728));
svoj súhlas udeľujem počas trvania môjho členstva v Združení a na dobu 3 mesiacov po ukončení členstva
v Združení.
Súhlasím, aby moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, názov strediska, členstvo v Združení, dátum
prísľubu, profesia, email, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného bydliska, telefónne číslo boli za účelom
komunikácie sprístupnené a/alebo poskytnuté (i) inému členovi Združenia, (ii) Saleziánom don Bosca - Slovenská
provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 00586421 a/alebo (iii) Inštitútu dcér Márie Pomocnice, Kremnická
17, 851 01 Bratislava, IČO: 00677728. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú sprístupnené ani poskytnuté
iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým
spôsobom, akým bol súhlas udelený, pričom zároveň beriem na vedomie, že odvolaním udeleného súhlasu ma
Združenie prestane evidovať v zozname členov Združenia; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť
ďalej spracúvané na archivačné a štatistické účely.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom,
právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo
podať návrh na začatie konania podľa Nariadenia dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky. Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia.
Beriem na vedomie, že u Prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu.
Beriem na vedomie, že spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže Prevádzkovateľ vykonávať aj
prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa, o čom bude vopred informovať Dotknutú osobu zverejnením
informácie na svojom webovom sídle Prevádzkovateľa www.ascslovakia.sk.
Beriem na vedomie, že Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska,
IČO: 00684325, Kapitulská 11, P.O.BOX 113, 814 99 Bratislava, https://gdpr.kbs.sk, email: dpo@kbs.sk.
Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené v dokumente „Zabezpečenie ochrany
osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike“ na internetovej adrese https://gdpr.kbs.sk .
V ......................................................, dňa ...................
................................................................................
podpis Dotknutej osoby

