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PRIHLÁŠKA NOVÉHO ČLENA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 
GURU - Slovenská asociácia saunérov / GURU - Slovak Association of Sauna Masters 

Bukovina 37, 032 23 Liptovský Mikuláš, IČO 52089070, DIČ: 2120919130, Reg. č. VVS/1-900/90-55076 
 
 

Ja dolu podpísaný /-á  .............................................................  
 
Narodený /-á dňa  .............................................................  
 
kontaktná adresa  ............................................................. 
  
 
žiadam o členstvo v občianskom združení  
GURU - Slovenská asociácia saunérov  
 
 
Ďalšie kontaktné údaje:  
 
e-mail    .............................................................  
 
tel. číslo   ............................................................. 
 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som oboznámený so stanovami občianskeho združenia  
GURU - Slovenská asociácia saunérov  
a zaväzujem sa ich rešpektovať 
 
 
 
 
 
 
V .......................................... dňa ..........................  
 
 
 
 
 

.....................................................  
(podpis) 

 
 
 
 

Prílohy   Stanovy občianskeho združenia GURU  
Súhlas na spracúvanie osobných údajov  

 

http://www.ozguru.sk/
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SÚHLAS NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 
Dolu podpísaný /-á  
 
Meno a priezvisko: ..................................................................  
 
Bydlisko: .................................................................................  
 
týmto dávam súhlas občianskemu združeniu  
GURU - Slovenská asociácia saunérov / GURU - Slovak Association of Sauna Masters 
Bukovina 37, 032 23 Liptovský Mikuláš na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel: 
  

- zriadenie členstva v občianskom združení GURU v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, 
kontaktná adresa, e-mail a telefónne číslo;  

 
- evidenciu členstva v občianskom združení GURU v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, 

kontaktná adresa, e-mail a telefónne číslo;  
 

- zverejňovanie osobných údajov za účelom prezentácie vlastnej tvorby člena združenia na webovom 
sídle občianskeho združenia GURU (www.ozguru.sk) v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne 
číslo a fotografie člena združenia;  

 
- zverejňovanie osobných údajov za účelom prezentácie vlastnej tvorby člena združenia na 

podujatiach, ktoré organizuje občianske združenie GURU v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a 
telefónne číslo;  

 
- zverejňovanie informačných materiálov (pozvánky na podujatia, články z podujatí...) z podujatí na 

webovom sídle občianskeho združenia GURU (www.ozguru.sk) v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, 
telefónne číslo, individuálne a spoločné fotografie členov združenia a fotografie zo spoločných 
podujatí;  

 
Súhlas na vybrané účely udeľujem na obdobie trvania členstva v občianskom združení GURU - Slovenská 
asociácia saunérov, Bukovina 37, 032 23 Liptovský Mikuláš, www.ozguru.sk  
 
Tento súhlas udeľujem v súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o ochrane osôb č. 122/2013 Z. z. 
Prehlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať 
zaslaním oznámenia prostredníctvom pošty na adresu občianskeho združenia GURU - Slovenská asociácia 
saunérov, Bukovina 37, 032 23 Liptovský Mikuláš 
  
Prehlasujem, že som bol informovaný o zásadách spracúvania osobných údajov a mojich právach ako 
dotknutej osoby.  
 
 
V .......................................... dňa ..........................  
 

.....................................................  
Podpis dotknutej osoby 
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