Prihláška do Stromu života a Informovaný súhlas
Svojím podpisom na tejto prihláške potvrdzujem, že ako zákonný zástupca súhlasím s tým, aby sa moje dieťa stalo
členom občianskeho združenia Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava, Slovensko, IČO: 00587010,
DIČ: 2020830713 (ďalej len „Strom života“), www.stromzivota.sk, email: kancelaria@stromzivota.sk

Údaje o dieťati – záujemcovi o členstvo v Strome života mladšom ako 18 rokov
meno dieťaťa*

priezvisko dieťaťa*

adresa trvalého pobytu
dieťaťa (ulica, číslo, PSČ,
obec/mesto)*
dátum narodenia dieťaťa*

pohlavie dieťaťa*

muž

žena

Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa
meno a priezvisko
zákonného zástupcu*
kontaktný email

telefónne číslo
* povinný údaj

Poučenie zákonného zástupcu ohľadom členstva
Členstvo v Strome života je dobrovoľné a vzniká prijatím za člena organizácie. Prijatie za riadneho člena je právoplatné dňom, kedy
sú splnené obe nasledovné podmienky:
 zaregistrovanie úplnej prihlášky v Kancelárii Stromu života (prostredníctvom Vedúceho Rodinného Klubu SŽ),
 preukázateľné zaplatenie ročného členského príspevku (platba za Rodinný Klub SŽ ako celok).
Členstvo je viazané na ročný obnovovací cyklus. Členstvo v organizácii členovi zanikne, ak v rámci ročnej obnovy členstva nepotvrdí
svoj záujem v členstve pokračovať. Člen môže z organizácie aj kedykoľvek vystúpiť, stačí ak svoje rozhodnutie oznámi Kancelárii
Stromu života (poštou alebo e-mailom). Aktuálna výška členského príspevku pre Rodinné Kluby Stromu života je zverejnená na
internetovej stránke Stromu života. Riadne zaregistrovaná členská prihláška Stromu života je súčasťou účtovnej dokumentácie
organizácie a jej uchovávanie a ochrana podlieha príslušným zákonom. Členstvom dáva zákonný zástupca súhlas s účasťou dieťaťa
na programových a projektových aktivitách a podujatiach organizovaných Stromom života.
Poučenie zákonného zástupcu o spracúvaní osobných údajov
Organizácia Strom života spracúva osobné údaje uvedené v tejto prihláške v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s ustanoveniami zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom ich získava od dotknutých osôb - Vás ako
zákonných zástupcov pri registrácii členstva alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je Vedúci Rodinného Klubu Stromu
života, ktorého bude Vaše dieťa členom.
Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov (evidencia členov a podujatí) a tiež povinností, ktoré nám vyplývajú zo zmlúv o čerpaní finančných prostriedkov
z rôznych grantových schém a od donorov (napríklad na preukazovanie počtu členov a evidenciu účastníkov podujatí organizovaných
organizáciou pre čerpanie dotácie na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení
neskorších prepisov a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi našou organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR, administrovanou Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže).
Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
Na účel preukazovania počtu členov našej organizácie a uskutočnenia a vyhodnotenia podujatí organizovaných našou organizáciou
Vaše údaje poskytujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže. V prípade, že
podujatie je hradené z iných finančných prostriedkov, poskytujeme Vaše údaje spracované na účely evidencie účastníkov podujatí
k nahliadnutiu našim donorom, ak vykonávajú kontrolu oprávnenosti výdavkov v zmysle zmluvy o poskytnutí týchto finančných
prostriedkov. Vaše údaje môžu byť sprístupnené tiež naším priamym spolupracovníkom, ktorí vykonávajú pre Strom života určité
činnosti na základe mandátnej zmluvy (napr. koordinátor environmentálnej výchovy, projektový pracovník, metodik, lektor, mentor,
grafik, marketingový pracovník, IT pracovník, ekonóm alebo redaktor, pričom tieto osoby sú zmluvne zaviazané spracúvať osobné
údaje výhradne v súvislosti s vykonávaním činností podľa príslušnej mandátnej zmluvy, zachovávať o nich mlčanlivosť a postupovať
tak, aby boli dodržané všetky právne predpisy, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutých osôb a ich osobných údajov.
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Obrazové a obrazovo-zvukové záznamy z aktivít a podujatí
Člen organizácie/zákonný zástupca člena organizácie si je vedomý toho, že na aktivitách alebo podujatiach organizovaných Stromom
života (prípadne Klubom Stromu života alebo samotnými členmi Klubu Stromu života) môže organizácia vyhotovovať
a zhromažďovať obrazové a obrazovo-zvukové záznamy za účelom:

preukazovania uskutočnenia podujatia alebo aktivity donorovi,

prezentácie podujatia alebo aktivít organizácie vo výročnej správe, na jej webových stránkach (vrátane subdomén), vlastnom
videokanále (napr. YouTube), na sociálnych sieťach a na informačných materiáloch.
Vytvorené obrazové a obrazovo-zvukové záznamy nikdy nie sú použité v spojení s menom a priezviskom člena, na takéto spojenie si
organizácia vyžiada samostatný súhlas (viď nižšie). Organizácia zároveň vyhlasuje, že tieto záznamy bude používať citlivo tak, aby
nedošlo k ujme na právach účastníkov podujatia alebo aktivít organizácie.
Zákonný zástupca člena organizácie zároveň berie na vedomie, že tieto záznamy môžu byť poskytnuté aj Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže za účelom propagácie práce s mládežou na webových stránkach
týchto inštitúcií prípadne v tlači a v médiách a za účelom kontroly dodržiavania podmienok registrácie Stromu života v programe
PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ, v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ. V prípade, že si zákonný zástupca člena organizácie
neželá zverejňovanie záznamov, na ktorých je zachytená podobizeň jeho dieťaťa (bez spojenia s ostatnými osobnými údajmi), alebo
chce požiadať o ich odstránenie po zverejnení, je potrebné, aby o to Strom života požiadal prostredníctvom emailu
riaditel@stromzivota.sk a informoval príslušného Vedúceho Klubu Stromu života.

Súhlasím

/ Nesúhlasím
so zverejňovaním obrazových a obrazovo-zvukových záznamov, na ktorých sa nachádza moje
dieťa, vyhotovených v rámci realizácie aktivít a podujatí organizovaných Stromom života (prípadne Klubom Stromu života alebo
samotnými členmi Klubu Stromu života) v informačných materiáloch (články, výročná správa a iné dokumenty súvisiace s činnosťou
organizácie), na webovom sídle združenia (vrátane jeho subdomén), vlastnom videokanále (napr. YouTube), newsletteri, sociálnych
sieťach (napr. Facebook) spravovaných združením v rozsahu meno, priezvisko, vek, názov a miesto pôsobenia Klubu Stromu
života, individuálna alebo spoločná fotografia, videozáznam, zvukový záznam.
Súhlasím

/ Nesúhlasím
so zverejnením výsledkov môjho dieťaťa dosiahnutých v rámci súťažných aktivít a podujatí, ako
aj edukačných programov a produktov organizovaných Stromom života (prípadne Klubom Stromu života alebo samotnými členmi
Klubu Stromu života) a so zverejnením autorských článkov, diel a prác vytvorených mojím dieťaťom zaslaných alebo poskytnutých
Stromu života na webovom sídle združenia (vrátane jeho subdomén), vlastnom videokanále (napr. YouTube), newsletteri, sociálnych
sieťach (napr. Facebook) spravovaných združením v rozsahu meno, priezvisko, vek, názov a miesto pôsobenia Klubu Stromu života,
dosiahnutý výsledok, autorský článok, dielo, vykonaná práca.
Súhlasím

/ Nesúhlasím

s tým, aby organizácia Strom života v prípade účasti môjho dieťaťa na jednodňových alebo
pobytových podujatiach alebo iných aktivitách organizovaných Stromom života použila osobné údaje môjho dieťaťa na
zabezpečenie prepravy, ubytovania alebo stravovania a potrebnej zdravotnej starostlivosti, ak by došlo k akémukoľvek úrazu,
zraneniu, chorobe alebo zhoršeniu zdravotného stavu môjho dieťaťa v rozsahu nevyhnutných požiadaviek poskytovateľov týchto
služieb (napr. trvalé bydlisko, dátum narodenia, stravovacie preferencie, zdravotné obmedzenia, zdravotná poisťovňa). Zároveň, ak
si to zabezpečenie spomínaných služieb bude vyžadovať, dávam tento súhlas aj iným osobám, ktoré sú zapojené alebo pomáhajú
s prípravou alebo realizáciou podujatia alebo aktivity (napr. dopravným spoločnostiam, poisťovniam a ubytovacím zariadeniam).

Súhlasím

/ Nesúhlasím
so zriadením spoločného užívateľského konta pre moje dieťa a mňa ako jeho zákonného
zástupcu na webovom sídle združenia (vrátane jeho subomén), vďaka ktorému získame prístup k exkluzívnemu obsahu
vyhradenému pre členov Stromu života v rozsahu meno, priezvisko, email, názov Klubu Stromu života.
Súhlasím

/ Nesúhlasím
s použitím môjho e-mailu uvedeného v tejto prihláške na zasielanie newslettera. Som si
vedomý toho, že svoj súhlas so zasielaním newslettera môžem kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v päte
každého newslettera, ktorý mi Strom života zašle.
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky vyššie označené účely udeľujem na obdobie platnosti členstva môjho dieťaťa
v Strome života (s nevyhnutne potrebným presahom v rámci obnovovania členstva). Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až §
30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb, a to najmä práva požadovať
od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov.
Taktiež som si vedomý práva kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracúvaním osobných údajov a práva podať návrh na začatie
konania na Úrad pre ochranu osobných údajov. Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že poskytnutie osobných údajov uvedených
v úvode tejto prihlášky je podmienkou pre vznik členstva dieťaťa v Strome života. Poskytnutie doplnkových súhlasov na spracovanie
osobných údajov na jednotlivé vyššie uvedené účely však nie je podmienkou pre vznik členstva v Strome života, pokiaľ ich zákonný
zástupca záujemcu o členstvo neudelí, Strom života nebude príslušné údaje na uvedené účely používať.
miesto:
(obec/mesto)

podpis zákonného
zástupcu:

dátum:
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