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Prihláška za člena Slovenského klubu belgických ovčiakov
Ja nižšie podpísaný (á) p r e h l a s u j e m , že :
1. Som : * chovateľ , majiteľ , sympatizant chovu plemena Belgický ovčiak .
2. Som plnoletý (á) a plne spôsobilý na právne úkony a podávam si prihlášku za člena Vášho občianskeho združenia.
3. Spĺňam podmienky členstva upravené v Stanovách SKBO , občianske združenie.
4. Mám záujem stať sa členom občianskeho združenia a podieľať sa na jeho činnosti .
5. Som oboznámený s obsahom platných stanov občianskeho združenia tak, ako boli registrované ministerstvom vnútra SR,
vrátane úpravy jeho vnútorného fungovania, štruktúry orgánov a práv a povinností členov združenia .
6. Spolu s prihláškou uhrádzam stanovami upravené platby
7. Som si vedomý /á , že na prijatie za člena nemá záujemca právny nárok a toto je iba vecou združenia a jeho členov
Svojim podpisom potvrdzujem, že v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 016/679, z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami
zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som bol oboznámený so
spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom RTW klub Slovensko; so svojimi právami, podmienkami
spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom a to na právnom základe plnenia zákonnej povinnosti, právnom základe
predzmluvných vzťahov a plnenia zmluvy a na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.
Prehlasujem , že všetky údaje, ktoré som uviedol v prihláške sú pravdivé, úplné a správne

V _________________ dátum: _____________ podpis žiadateľa ______________________
V prípade, že záujemca o členstvo v klube ešte nedosiahol vek 18 rokov, je potrebný súhlas jeho / jej rodičov alebo
zákonného zástupcu. Súhlasím, aby sa môj / moja syn / dcéra stal / a členom SKBO.
Podpis zákonného zástupcu_______________________________________________________

