
Meno a priezvisko:................................................................ Rodné číslo:................................................ 
E-mail: ..................................................................................... Telefón:.................................................... 
Trvalé bydlisko...........................................................................................................................................
Činnosť v OS SR,ČSFR,ČSSR (aktívne - kde/neaktívne - kde doba výsluhy)............................................
...................................................................................................................................................................
Počet zoskokov.................. Činnosť v Slov. národnom aeroklube (áno /nie)...........................................
Zároveň:
V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len
„zákon o OOÚ“) a čl. 7 odst.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4. 2016
dotknutá osoba poskytuje Klubu vojenských výsadkárov SR (ďalej len „KVV SR“) ako
prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v oblastnej a miestnej klubovej databáze,
v databáze prezídia KVV SR (ďalej len „P KVV SR“) v rozsahu: telefón, e-mailová adresa, prípadne
ďalšie osobné údaje, ktoré počas členstva v klube poskytne prevádzkovateľovi nad rámec osobných
údajov spracúvaných bez potreby súhlasu dotknutej osoby spracúvaných v zmysle osobitných
zákonných predpisov. Účelom spracovania osobných údajov je vedenie databázy členov klubu.
Osobné údaje môže KVV SR poskytovať  iným oprávneným  subjektom v záujme  uplatňovania práv
a výhod členstva súvisiacich s používaním preukazu člena len po dobu trvania členstva v KVV SR.
Súhlas je poskytnutý po dobu trvania účelu spracovania, t. j. na obdobie členstva v KVV SR. Súhlas
je poskytnutý dobrovoľne. 
Podmienky spracúvania osobných údajov: P KVV SR a oblastné a miestne KVV SR osobné údaje
člena spracováva automatizovaným aj neautomatizovaným spôsobom  prostredníctvom svojich
oprávnených osôb v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a platnými
internými predpismi KVV SR. Dotknutá osoba má práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ. Svoj súhlas so
spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať. 

V.....................dňa.............. Podpis žiadateľa:........................................................................................ 

V.....................dňa.............. Podpis predsedu OKVV alebo prezidenta KVVSR ...........................

 
*k žiadosti priložiť fotografiu ( 35 mm výška, 30 mm šírka)
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