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Prezenčná listina k podujatiu 
(názov podujatia): 

 

Organizátor (názov KLUBU SŽ):  

Zodpovedná osoba (meno a priezvisko):   

Miesto konania (adresa alebo trasa):    

Dátum (DD.MM.RRRR, hod:min od-do): od    .    . 2023,     :     hod.      do     .    . 2023,     :      hod. 
  
 

P. 
č. 

Priezvisko a meno, titul 
(vrátane organizátorov a detí) 

Mesto / obec trvalého bydliska1
 Rok 

narodenia 
(RRRR) 

Podpis 
(modrým perom) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 
 
 

Spracovanie osobných údajov v tejto prezenčnej listine v rozsahu: meno, priezvisko, mesto/obec bydliska, rok narodenia je vykonávané za 
účelom evidencie účastníkov aktivity/podujatia a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora podľa Článku 6 odseku 1 
písmena f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Oprávneným záujmom je dokladovanie výdavkov na 
zabezpečenie aktivity/podujatia. Doba spracovania osobných údajov bude 5 rokov. Svojim podpisom udeľujete aj „súhlas na použitie 
obrazových záznamov“ organizátorovi: Strom života, o.z., na účely propagácie podujatia na web stránke organizátora www.stromzivota.sk 
alebo sociálnych sieťach či v propagačných materiáloch organizátora. Fotografie alebo videá v zdrojovom formáte budú uchované po dobu 
5 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora. 
V súlade s GDPR máte zaslaním písomnej žiadosti na adresu Stromu života, o.z., právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu 
osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov; namietať spracovanie svojich osobných údajov; o 
prenos osobných údajov. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

                                                           
1
 v prípade účasti zahraničného účastníka na aktivite je potrebné uviesť aj číslo jeho pasu alebo číslo jeho národnej identifikačnej karty. 
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Prezenčná listina k podujatiu 
(názov podujatia): 

 

Organizátor (názov KLUBU SŽ):  

Zodpovedná osoba (meno a priezvisko):   

Miesto konania (adresa alebo trasa):    

Dátum (DD.MM.RRRR, hod:min od-do): od    .    . 2023,     :     hod.      do     .    . 2023,     :      hod. 
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Priezvisko a meno, titul 
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Spracovanie osobných údajov v tejto prezenčnej listine v rozsahu: meno, priezvisko, mesto/obec bydliska, rok narodenia je vykonávané za 
účelom evidencie účastníkov aktivity/podujatia a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora podľa Článku 6 odseku 1 
písmena f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Oprávneným záujmom je dokladovanie výdavkov na 
zabezpečenie aktivity/podujatia. Doba spracovania osobných údajov bude 5 rokov. Svojim podpisom udeľujete aj „súhlas na použitie 
obrazových záznamov“ organizátorovi: Strom života, o.z., na účely propagácie podujatia na web stránke organizátora www.stromzivota.sk 
alebo sociálnych sieťach či v propagačných materiáloch organizátora. Fotografie alebo videá v zdrojovom formáte budú uchované po dobu 
5 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora. 
V súlade s GDPR máte zaslaním písomnej žiadosti na adresu Stromu života, o.z., právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu 
osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov; namietať spracovanie svojich osobných údajov; o 
prenos osobných údajov. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

                                                           
1
 v prípade účasti zahraničného účastníka na aktivite je potrebné uviesť aj číslo jeho pasu alebo číslo jeho národnej identifikačnej karty. 



Strom života, o.z., Jelenia 7, 811 05 Bratislava 
IČO: 00587010  
Kalendárny rok 2023, Projekt č.: C/2021/R/1/210072 

  

Prezenčná listina k podujatiu 
(názov podujatia): 

 

Organizátor (názov KLUBU SŽ):  

Zodpovedná osoba (meno a priezvisko):   

Miesto konania (adresa alebo trasa):    

Dátum (DD.MM.RRRR, hod:min od-do): od    .    . 2023,     :     hod.      do     .    . 2023,     :      hod. 
  
 

P. 
č. 

Priezvisko a meno, titul 
(vrátane organizátorov a detí) 

Mesto / obec trvalého bydliska1
 Rok 

narodenia 
(RRRR) 

Podpis 
(modrým perom) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

Spracovanie osobných údajov v tejto prezenčnej listine v rozsahu: meno, priezvisko, mesto/obec bydliska, rok narodenia je vykonávané za 
účelom evidencie účastníkov aktivity/podujatia a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora podľa Článku 6 odseku 1 
písmena f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Oprávneným záujmom je dokladovanie výdavkov na 
zabezpečenie aktivity/podujatia. Doba spracovania osobných údajov bude 5 rokov. Svojim podpisom udeľujete aj „súhlas na použitie 
obrazových záznamov“ organizátorovi: Strom života, o.z., na účely propagácie podujatia na web stránke organizátora www.stromzivota.sk 
alebo sociálnych sieťach či v propagačných materiáloch organizátora. Fotografie alebo videá v zdrojovom formáte budú uchované po dobu 
5 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora. 
V súlade s GDPR máte zaslaním písomnej žiadosti na adresu Stromu života, o.z., právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu 
osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov; namietať spracovanie svojich osobných údajov; o 
prenos osobných údajov. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

                                                           
1
 v prípade účasti zahraničného účastníka na aktivite je potrebné uviesť aj číslo jeho pasu alebo číslo jeho národnej identifikačnej karty. 


