
Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške podľa 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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), 
prevádzkovateľovi OZ , IČO:42175011. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné 
kedykoľvek písomne odvolať. 
Súhlasím s použitím všetkých uvedených údajov pre vnútorné potreby evidencie Slovenského SUBARU KLUBU. Súhlasím 
so zaradením osobných údajov do interného adresára tohto občiaskeho združenia. Zároveň súhlasím s poskytnutím 
mojich osobných údajov tretej strane pre účely poskytovania rôznych benefitov pre členov OZ SSK. 

Slovenský SUBARU KLUB, občianske združenie, 
Podháj 63, 974 05 Banská Bystrica,  

Slovenská republika 
 

Členská prihláška 
 
Slovenský SUBARU KLUB, Slovenská republika je nezisková organizácia registrovaná u MV SR ako Záuj-
mové združenie občanov podľa zákona č.83/1990 Zb. 
Cieľom združenia je vyvíjať činnosť smerujúcu k podpore a rozvoju vzájomných vzťahov medzi členmi zdru-
ženia. Cieľom združenia nie je vykonávanie zárobkovej činnosti ani vytváranie zisku.  
 
Člen má povinnosť: 
- podľa svojich najlepších možností a schopností sa spolupodieľať na realizácii cieľov, plánov a činností Združenia 
- dodržiavať stanovy a organizačný poriadok Združenia, rešpektovať a plniť rozhodnutia orgánov Združenia 
- platiť včas stanovené členské príspevky 
- zodpovedne vykonávať zverené a prijaté funkcie počas celého funkčného obdobia. 
 
Člen má právo: 
- oboznámiť sa so stanovami a organizačným poriadkom Združenia 
- zúčastňovať sa na všetkých činnostiach Združenia. 
- byť informovaný o činnosti Združenia a hospodárení Združenia 
- podávať návrhy a pripomienky a žiadať vysvetlenia od orgánov Združenia 
- voliť a byť volený po 6 mesačnom období riadneho členstva 
- žiadať o radu, pomoc a konzultáciu, odvolávať sa k vyšším orgánom Združenia proti rozhodnutiam,  týkajúcim sa jeho 
aktivít v Združení 
- zúčastňovať sa valnej hromady a členských schôdzí Združenia. 
 
Členstvo zaniká: 
- vystúpením, po písomnom oznámení výboru Združenia s uvedením termínu ukončenia členstva 
- zrušením členstva na základe rozhodnutia výboru Združenia 
 
Členstvo môže výbor zrušiť : 
- ak člen svojím konaním vážne porušuje stanovy, organizačný poriadok Združenia alebo zásady hospodárenia Združenia 
 
Členom združenia sa môže stať každá osoba, ktorá súhlasí s činnosťou združenia a jeho stanovami a bude plniť práva a 
povinnosti člena. Členstvo sa zakladá vyplnením a podpisom tejto prihlášky.  
 
Meno a priezvisko   .................................................................................................. 
 
Dátum narodenia    …............................................................................................... 
 
Trvalé bydlisko   ...................................................................................................... 
 
Prechodné bydlisko  ................................................................................................ 
 
Telefón, fax, e-mail ................................................................................................. 
 
Užívateľské meno (klubsubaru.sk) ........................................................................ 
 
 
Dátum  .....................................               Podpis ..................................................... 
 


