
Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 
Dotknutá osoba:  
Meno a priezvisko:   
Adresa:  
Telefónne číslo/email:  
(ďalej aj „dotknutá osoba“)  
 
 
Prevádzkovateľ:  
Občianske združenie Slovenská myelómová spoločnosť 
IČO: 30 802 067 
so sídlom Antolská 11, 851 07 Bratislava – Petržalka  
registrované pod č. VVS/1-900/90-27614 

Kontaktné údaje: info@myelom.sk, prihlasky@myelom.sk,  telefón:0903/413453 

(ďalej aj „prevádzkovateľ“)  
 
 
Dotknutá osoba týmto udeľuje slobodne a dobrovoľne súhlas prevádzkovateľovi so 
spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu prihlášky člena SMyS na tieto účely:  
   -     evidencia členov prevádzkovateľa,  

- evidencia na akciách a programoch, ktoré uskutočňuje prevádzkovateľ, 
alebo ktoré podporuje,  

- propagácia a ostatné činnosti, ktoré sú uskutočnené v súlade 
s povinnosťami a cieľmi prevádzkovateľa,  

- zverejnenie fotodokumentácie na webovom sídle a v publikáciách, 
vydávaných prevádzkovateľom s cieľom propagácie združenia a/alebo 
informovania  

- iné účely, ak tieto vyplývajú zo Stanov alebo z rozhodnutí Valného 
zhromaždenia. 

 
Osobné údaje budú uchované po skončení účelu: 
Osobné údaje budú uchované po skončení účelu (zánik členstva) a zlikvidované v lehote do 1 roka 
odo dňa, kedy sa prevádzkovateľ o zániku (napr. úmrtí, vystúpení) písomne dozvedel. 
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.  
Osobné údaje budú poskytnuté iným príjemcom, a to: 
- spoločnosti C4P, s.r.o., so sídlom Žabky 6/1583, 900 21 Svätý Jur, IČO: 44 062 427 
- pracovisku RMG Masarykovej univerzity Brno, Česká republika.  
Osobné údaje budú poskytované iba uvedeným  príjemcom, teda do SR a ČR, nebudú 
predmetom prenosu do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii. 
Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola oboznámená so svojimi právami: 
a) Kedykoľvek odvolať súhlas zaslaním písomného odvolania súhlasu na poštovú adresu 
/emailovú adresu prevádzkovateľa, uvedenú vyššie. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho 
doručenia, pričom spracúvanie osobných údajov do odvolania súhlasu je legálne. 
b) Požadovať likvidáciu /výmaz osobných údajov 
c) Požadovať informáciu o spracúvaní osobných údajov (potvrdenie) 
d) Požadovať prístup k osobným údajom  
e) Požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov   
f) Požadovať opravu osobných údajov 
g) Namietať spracúvanie osobných údajov pri podozrení ich využívania na priamy marketing 
h) Požadovať prenosnosť osobných údajov 
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva na poštovej adrese /emailovej adrese prevádzkovateľa. 
 
Dotknutá osoba ďalej potvrdzuje, že bola informovaná aj o svojom práve podať návrh na začatie 
konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.  
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté 
slobodne.  
 
V …………….....................  dňa ................. Podpis dotknutej osoby: .............................................. 
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