
Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach 

Sídlo: Charkovská 1, 040 22 Košice 

IČO: 53 233 395 

Bankové spojenie: Fio Banka , IBAN: SK17 8330 0000 0028 0187 4663 

 

Pokoj a Dobro!          zrps.gymes@gmail.com 

 

 

PRIHLÁŠKA 
za člena Združenia rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach (ďalej len 

Združenie). Združenie je „občianskym združením“ v zmysle zákona 83/1991 Zb. a zákona Národnej rady SR 

č.62/1993 Z.z., právne pomery sa spravujú Stanovami, ktoré boli zaregistrované na MV SR 14. septembra 

2020 (č.spisu: VVS/1-900/90-59742). 

 

Meno:  
 
 

Priezvisko: Titul: 

 

 

e-mail:  

 
 

Telefón: 

 

 

□ Rodič žiaka/čky/kov (prosíme uviesť meno/á a priezvisko/á) 

 
 
 

□ Iný zákonný zástupca 

 
 

Vyplnením osobných údajov na tejto prihláške udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so spracovaním svojich osobných údajov 

v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 

18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba   kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. 

Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na 

súhlase pred jeho odvolaním a tiež, že ako dotknutá osoba,  môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako som ho udelil/a/.  

Údaje uvedené v tejto prihláške budú používané výhradne len na účely plnenia práv a povinností Združenia a členov Združenia 

v súlade s jeho Stanovami na základe § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z.  a zákona č. 83/1991 Zb. a budú uchovávané 

počas doby členstva v Združení a doby vyžadovanej účtovnými a daňovými predpismi a predpismi o archivácii a nebudú 

poskytované tretím stranám.Beriem na vedomie, že za podmienok ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. mám právo 

požadovať prístup k svojim osobným údajom (§ 21), právo na opravu mojich osobných údajov ( § 22), právo na vymazanie 

mojich osobných údajov (§ 23), právo na obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov (§ 24), právo na prenosnosť mojich 

osobných údajov (§ 26), právo namietať spracúvanie mojich osobných údajov ( §27). Stanovy Združenia sú zverejnené na 

webovej stránke školy v časti ZRPŠ. 

 

V ............................................. dňa ................................ 

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

     Podpis 


