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Príloha č.1 k Žiadosti o členstvo OZ AMA 

POUČENIE A SÚHLAS ČLENA OZ AMA  
SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

IČO: 50451243; DIČ: 2120386290 
OZ zapísané v evidencii občianskych združení MV SR, pod registračným číslom: VVS/1-900/90–49211 

Dolu podpísaná dotknutá osoba,  
(Prosím, vypíšte čitateľne paličkovým písmom. Tento dokument je súčasťou Žiadosti o členstvo  v OZ AMA, Ďakujeme za jeho vyplnenie.)  

 
meno a priezvisko: ( Člen)     : _______________________________________ 
 

meno a priezvisko: ( Zákonný zástupca )   : _______________________________________ 
 

meno a priezvisko: ( Zákonný zástupca )   : _______________________________________ 
 
potvrdzuje, že bola poučená v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), o tom, že prevádzkovateľ Akadémia mentálnych 
algoritmov, Park obrancov mieru 197/1, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 451 243, zapísané v 
evidencii občianskych združení MV SR pod registračným číslom VVS/1-900/90–49211 (ďalej len: „OZ AMA“) 
spracúva jej nižšie uvedené osobné údaje a ďalej poskytuje súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných 
údajov na spracovanie, uchovávanie a poskytovanie vybraných osobných údajov na účely, ktoré sú stanovené 
v tomto poučení a na presne vymedzený čas. 
 
Beriem na vedomie, že odo dňa poskytnutia údajov uvedených v „Žiadosti o členstvo OZ AMA“ (ďalej len: 
„Žiadosť“) až do ukončenia členstva v „OZ AMA“, bude prevádzkovateľ OZ AMA spracúvať moje osobné 
údaje uvedené v Žiadosti ako aj akékoľvek iné osobné údaje, ktoré som prevádzkovateľovi „OZ AMA“ poskytol 
(ďalej len „osobné údaje“), a to za účelom členstva v „OZ AMA“, ktorej predmetom bude vznik členstva a 
evidencia účasti na aktivitách OZ AMA . 
 
Ďalej súhlasím s tým, aby prevádzkovateľ „OZ AMA“ spracúval moje osobné údaje ďalších desať (10) rokov 
od poskytnutia týchto údajov, a to aj v prípade zrušenia členstva v OZ AMA, ktorej predmetom je vznik 
možného členstva v OZ AMA. 
 
Svojím podpisom udeľujem „OZ AMA“ súhlas so spracúvaním dokumentov podriadených kopírovaním, 
skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií, pokiaľ sa jedná o 
dokumenty obsahujúce iba osobné údaje určené na potreby evidencie členov OZ AMA, ktorej predmetom má 
byť vznik členstva v „OZ AMA“. 
 
Vyhlasujem, že prevádzkovateľ „OZ AMA“ ma informoval o tom, že osobné údaje označené hviezdičkou nie 
som povinný vypĺňať a že prevádzkovateľ „OZ AMA“ odo mňa tieto osobné údaje nie je povinný požadovať. 
 
 
      Súhlasím      Nesúhlasím s poskytnutím mojej fotografie za účelom spracovania a uchovávania 
v centrálnej databáze „OZ AMA“.   

 
      Súhlasím     Nesúhlasím so zasielaním Newsletter, Noviniek a propagačných materiálov 
súvisiacich s výchovno – edukačným procesom prevádzkovateľa OZ AMA, účelom sú Marketingové aktivity 
prevádzkovateľa „OZ AMA“.   

 
      Súhlasím     Nesúhlasím so spracovaním, uchovávaním výstupov a vstupov s pravidelného 
testovania člena prostredníctvom on-line prostredia prevádzkovateľa „OZ AMA“ pre účely vyhodnocovania 
a zlepšovania kognitívnej úrovne členov prevádzkovateľa „OZ AMA“. 
 
      Súhlasím     Nesúhlasím s vyhotovovaním video - audio záznamu z priebehu záujmových aktivít 
člena prevádzkovateľa „OZ AMA“ za účelom zvyšovania efektívnosti, prevencie bezpečnosti a zlepšovania 
výchovno – edukačného procesu prevádzkovateľa „OZ AMA“. 
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Vyhlasujem, že som bol poučený o svojich právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ako aj o všetkých 
ďalších skutočnostiach uvedených v zákone o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu, v akom je to s 
ohľadom na všetky okolnosti spracúvania osobných údajov potrebné na zaručenie mojich práv a právom 
chránených záujmov. Súčasťou oboznámenia bolo informovanie o sprostredkovateľoch napr. externá mzdová 
a účtovná spoločnosť, právna spoločnosť a pod. . 
 
Som si vedomý skutočnosti, že pred uplynutím dohodnutej doby spracúvania osobných údajov, ku ktorému 
som udelil svoj súhlas,  mám právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov; beriem však na vedomie, 
že v takom prípade sa tiež vzdávam príležitosti, aby ma prevádzkovateľ „OZ AMA“ oslovoval a poskytoval 
všetky moduly záujmových aktivít „OZ AMA“. 
Potvrdzujem, že všetky údaje obsiahnuté v Žiadosti o členstvo OZ AMA sú úplné a pravdivé a zaväzujem sa 
bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi „OZ AMA“ akékoľvek ich zmeny. 
 
Potvrdzujem, že som bol prevádzkovateľom „OZ AMA“ zoznámený so svojím právom (i) na prístup k osobným 
údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) požadovať vysvetlenie od prevádzkovateľa „OZ AMA“ v prípade, 
že nadobudnem podozrenie, že spracovaním osobných údajov je narušená ochrana môjho osobného a 
súkromného života alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, (iv) požadovať 
nápravu situácie, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, najmä formou zastavenia nakladania s osobnými 
údajmi, ich opravou, doplnením či odstránením. 
 
Zaradením do centrálnych databáz „OZ AMA“ dochádza k cezhraničnému toku osobných údajov v rámci EU, 
pričom informácie uvedené v centrálnej databáze môžu byť poskytnuté tretím osobám, napr. 
prevádzkovateľom v skupine „ASC Applied Software Consultants, s.r.o“ a ich zamestnancom (popr. 
sprostredkovateľom). Prevádzkovateľ OZ AMA zaručuje primeranú ochranu osobných údajov vo všetkých 
krajinách, v ktorých má zastúpenie a všetci zamestnanci, členovia prevádzkovateľa OZ AMA dodržiavajú 
zásady ochrany osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a zákonov príslušných krajín 
o ochrane osobných údajov. 
 
Dotknutá osoba prehlasuje, že ju prevádzkovateľ oboznámil o zozname sprostredkovateľov tretích strán 
a/alebo tretích krajín, ktorým sa poskytujú osobné údaje člena občianskeho združenia „OZ AMA“ a spomenutý 
zoznam bude bezodkladne predložený členovi a jeho zákonnému zástupcovi občianskeho združenia na jeho 
požiadanie. 
 
Prevádzkovateľ OZ AMA sa zaväzuje uchovávať a spracovávať vaše osobné údaje v rozsahu a spôsobom, 
ktorý je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných 
údajov. 
 
V súvislosti s ochranou osobných údajov sa môžete kedykoľvek písomne obrátiť na nižšie uvedeného člena 
prevádzkovateľa „OZ AMA“, ktorý je oprávnenou osobou a osobou poverenou výkonom dohľadu nad ochranou 
osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Kontakt: Predseda združenia „OZ AMA“, Park 
obrancov mieru 197/1, 04001 Košice, Mobil: +421 944 647 415, E-mail: predseda.zdruzenia@ozama.sk 
 
 
V ............................................  dňa ....................... 

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

                       Podpis dotknutej osoby (zákonných zástupcov) 
 


