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PRIHLÁŠKA ZA ČLENA ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE 
 
Prihlasujem sa za člena odborovej organizácie Lekárske odborové združenie pri Fakultnej 
nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta, sídlo: FNsP F. D. Roosevelta, L. Svobodu 1, 975 17 Banská 
Bystrica, IČO: 45761931 (ďalej aj „odborová organizácia“). 
  
Zároveň sa zaväzujem rešpektovať Stanovy odborovej organizácie a súhlasím s odvádzaním 
mesačného členského príspevku vo výške 0,5% z môjho čistého mesačného zárobku alebo 
peňažného plnenia nahradzujúceho mzdu na účet odborovej organizácie formou zrážok zo mzdy a 
v tejto veci podpíšem príslušnú zmluvu so zamestnávateľom.  
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
Svojim podpisom písomne vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom na 

tomto dokumente (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, email, osobné číslo, oddelenie,  telefón) odborovej organizácii ako 

prevádzkovateľovi  a to na účely uplatňovania práv a povinností člena odborovej organizácie, práv a povinností odborovej organizácie a 

zasielania informácií o odborových akciách. Tento súhlas sa zároveň považuje za súhlas so zasielaním správ elektronickej pošty. Súhlas 

udeľujem na dobu počas trvania môjho členstva v odborovej organizácii. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať na adresejbalaz@nspbb.sk. 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľom osobných údajov je odborová organizácia a  je možné kontaktovať: 

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla odborovej organizácie  

b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 

písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených 

Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi. 

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) 

na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na 

prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním odborovej organizácie tak ako je uvedené vyššie. 

Príslušné právne predpisy 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, príslušný zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v účinnom znenía 

ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy. 

 

V Banskej Bystrici dňa  ……………………. 
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Email  Telefón  

Podpis 

 
 

 


