Iniciatíva
poľnohospodárov

Prihláška za člena občianskeho združenia
Iniciatíva poľnohospodárov IP/ Initiative of Farmers IF,
so sídlom SR, Gyňov 193, 044 14 Gyňov, ďalej len „IPIF“), IČO 51920751
Týmto sa dobrovoľne prihlasujem za člena IPIF na Slovensku, vyhlasujem že som bol/a
oboznámený/á so stanovami IPIF, súhlasím s nimi a zaväzujem sa dodržiavať stanovy IPIF
a v nich uvedené členské povinnosti. Som si vedomý/á, že z IPIF môžem na základe slobodného
uváženia kedykoľvek vystúpiť. Členstvo v IPIF vzniká dňom právoplatného rozhodnutia Rady
IPIF o prijatí za člena. Výška ročného členského je 20 Eur. Spôsob úhrady je buď prevodom na
účet IPIF, alebo osobne v hotovosti pri odovzdaní prihlášky.
Číslo účtu IPIF
IBAN: SK85 5600 0000 00568001 0001
SWIFT: KOMASK2X

Vyplní FO (živnostník, SZČO, SHR, a i.) / Vyplní PO (s.r.o., a.s., družstvo a i.)
Meno a priezvisko / Názov:
Dátum narodenia / IČO:
Bydlisko / sídlo:
Kontaktné údaje
mobil:             e-mail:
Oprávnená osoba:
V

dňa
Podpis FO/PO

Týmto zároveň udeľujem IPIF výslovný a dobrovoľný súhlas, aby podľa Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - ďalej len „Nariadenie GDPR“ a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon
o ochrane osobných údajov“), spracovávalo moje vyššie uvedené osobné údaje (ďalej len
„osobné údaje“) počas členstva v IPIF. Osobné údaje budú spracované za účelom vedenia
zoznamu členov IPIF a riadneho fungovania IPIF podľa stanov IPIF. Beriem na vedomie, že
podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov mám okrem iného právo:
•
•
•
•
•

V

vziať svoj súhlas udelený IPIF kedykoľvek späť;
požadovať od IPIF informácie, aké osobné údaje spracováva,
vyžiadať si prístup k týmto údajom, tieto údaje aktualizovať alebo opraviť,
požadovať obmedzenie spracovania týchto údajov, alebo výmaz týchto osobných údajov;
podať sťažnosť dozornému orgánu; Úradu na ochranu osobných údajov SR.

dňa
Podpis FO/PO

