
P r i h l á š k a  

 za zakladajúceho a podporujúceho člena  

Matice slovenskej 
 

 

 

Meno,  priezvisko, titul: ............................................................... Dátum narodenia: ......................................... 

 

 

Adresa: ................................................................... PSČ.............................. Kraj: ............................................. 

 

 

Povolanie : ............................................... Telefón: ..................................... E-mail: ......................................... 

 

 

Bol/a som členom MS v: (napísať kde) ....................................................... v rokoch .......................................  

 

Mojezáujmy:......................................................................................................................................................... 

Výška  členského  príspevku  zakladajúceho  člena  je  stanovená  minimálne na 500,- €.    

Úhradu  možno  realizovať na č. účtu   účtu SK43 0200 0000 3500 0042 7362, variabilný symbol: 1863,  resp. zaplatiť v 

hotovosti v ČÚ MS Martin.  

 Záujemca má možnosť zaplatiť uvedenú sumu jednorazovo, v takom prípade sa po úhrade a registrácii stáva 

zakladajúcim členom MS a bude mu vydané osvedčenie - diplom zakladajúceho člena Matice slovenskej.  

 Záujemca má možnosť sumu členského príspevku zaplatiť aj v splátkach na základe dohody s Členským ústredím MS, 

ktorá mu bude zaslaná na podpis. Záujemca sa v tomto prípade stáva podporujúcim členom, pričom po zaplatení poslednej 

splátky sa stáva zakladajúcim členom a bude mu vydané osvedčenie - diplom zakladajúceho člena Matice slovenskej. 

 

Informácie získate na:  www.matica.sk (Členská základňa – Ako sa stať členom), resp. v ČÚ MS Martin,  Mudroňova 1,  č. tel. 

043/3812834,  e-mail: cums1@matica sk   

 

Záujemca  o zakladajúce a podporujúce  členstvo  podpisom  tejto  prihlášky  vyjadruje  súhlas s 

 Programom, poslaním a Stanovami Matice slovenskej, súčasne potvrdzuje, že sa s uvedenými dokumentmi 

oboznámil /a. Zároveň súhlasí s využitím tohto príspevku na podporu matičnej činnosti a jej aktivít doma 

i v zahraničí. 

 

 

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

                          vlastnoručný podpis   

 

 

Prijatý za zakladajúceho/podporujúceho člena MS dňa  ...............................................................................                                 

                                                

 

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

                             podpis a pečiatka MS  

 

 

 
Príloha: Súhlas so spracúvaním OÚ - prihláška za člena MS 

http://www.matica.sk/


v4.10 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – PRIHLÁŠKA ZA ČLENA MS 
v zmysle 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), 

resp. v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Prevádzkovateľ: 

• Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, SR 

• IČO: 00179027, DIČ: 2020603123, IČ DPH: --- 

Kontaktná osoba: 

• JUDr. Marián Gešper, t. č.: 043/ 381 2820 , mail: sekretariat@matica.sk, web: www.matica.sk 

Zodpovedná osoba DPO pre oblasť ochrany osobných údajov: 

• Ing. Pavol Kleban, t. č.: 0907 931 085, mail: pavol.kleban@gdpr-pass.sk, web: www.gdpr-pass.sk 

Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje: 

• Nariadenie 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 ako „Nariadenie GDPR“, 

• a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“. 

Osobné údaje dotknutej osoby: 

Osobné údaje uvedené v prihláške za člena Matice slovenskej: 

• titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska (ulica, obec, PSČ, okres, kraj) povolanie, telefón, email, údaje 
o záujmoch, údaje o (predchádzajúcom) členstve v MS, dátum vypísania prihlášky za člena MS, dátum prijatia za člena 
MS, názov odboru, podpis 

Osobné údaje spracúvané počas akcií a podujatí organizovaných Maticou slovenskou (v prípade účasti): 

• fotografie, kamerový záznam, videozáznam, zvukový záznam 

Účel spracúvania osobných údajov (vyplývajúci z členstva v Matici slovenskej): 

• nadobudnutie členstva a vystavenie (Slávnostného) Členského preukazu MS, diplomu MS 

• evidencia členov Matice slovenskej v Matričnej knihe MO, ZO, VO, OMM MS 

• evidencia funkcionárov v Evidenčnej karte MO, ZO, VO, OMM MS 

• vyhotovenie prezenčných listín a zápisníc zo zasadnutí orgánov MS 

• propagácia matičných akcií a podujatí v médiách: internet (www.matica.sk, www.snn.sk, …), noviny a časopisy 
(Slovenské národné noviny, Hlas Matice, …), sociálne siete (Facebook, …), televízia a rozhlas, newsletter, ... 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR, čl. 6, ods. 1, písm. a), 
resp. Zákona 18, § 13, ods. (1), písm. a) 

Doba uchovávania osobných údajov: 

• do odvolania súhlasu 

• v zmysle registratúrneho poriadku Matice slovenskej: neobmedzene (spracúvanie osobných údajov na účel archivácie sa 
nepovažuje za spracovanie nezlučiteľné s pôvodným účelom) 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: 

• bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa 

Identifikácia príjemcu osobných údajov: 

• Orgány štátnej správy a verejnej správy na výkon kontroly a dozoru (Úrad na ochranu osobných údajov SR, …) 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie: 

• osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácie 

Práva dotknutej osoby: dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, 
právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 
právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 
/ § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj 
súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 
údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie: 

• bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania 

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva v zmysle § 79 Zákona 18. 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á so spracúvaním osobných údajov (čl. 13 Nariadenia GDPR, resp. § 19 
Zákona 18) a vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov. 
 
V …................................, dňa ........................... meno a priezvisko:......................................... podpis: ........................... 


