Súhlas so spracovaním osobných údajov člena DPO SR (ďalej len súhlas)

Meno a priezvisko:

....................................................................................................

Dátum narodenia:

....................................................................................................

1. Ja, člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, dávam týmto súhlas občianskemu
združeniu Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky so sídlom Kutuzovova ulica 17, 831
03 Bratislava, IČO 00177474, zapísanom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslo
VVS/I-900-90-3769, aby v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679
o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto
údajov (ďalej len „GDPR“), spracovávala tieto osobné údaje:
-

meno a priezvisko
rodné číslo
dátum narodenia
bydlisko
e-mail
telefónne číslo

2. Meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko, e-mail, telefónne číslo je nutné spracovať
za účelom evidencie členov (ich odbornosti, funkcií, ocenení, úhrady členských príspevkov,
dobrovoľnej činnosti, športu), tlače členských preukazov, úrazového poistenia a pre účely dotačnej
politiky ministerstiev a vyšších územných celkov. Tieto údaje budú spracovávané po dobu členstva.
3. Ďalej súhlasím so zverejňovaním fotografií, mena a priezviska v tlači a publikáciách DPO SR,
v médiách, na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram, Twitter a pod.), webových stránkach
za účelom marketingu (najmä v propagačných materiáloch a letákoch) a na verejných športových
a spoločenských akciách spracovateľa.
4. Spracovávanie osobných údajov vykonávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môžu
spracovávať i títo spracovávatelia:
-

DPO SR – Dobrovoľný hasičský zbor
DPO SR – Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
DPO SR – Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
DPO SR – Odborná škola Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
Správca evidenčného programu DPO SR
Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwérov, služieb a aplikácií

5. Podľa nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov možno :
- vziať súhlas kedykoľvek späť a to napr. zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje
organizácie,
- požadovať od správcu informácie, aké vaše osobné údaje spracováva,
- požadovať od správcu vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
- vyžiadať si u Správcu prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť,
- požadovať od Správcu vymazanie týchto osobných údajov,
- v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov
obrátiť sa na správcu alebo na úrad pre ochranu osobných údajov

Podpis:

....................................................................................................

