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Žiadosť o členstvo v klube absolventov 

 

Klub absolventov prijíma nových členov na základe vyplnenej žiadosti o členstvo v klube 

absolventov. Prihlášku je možné zaslať v tlačenej alebo elektronickej forme na adresu PriF UK. 

Podmienkou pre prijatie je vyslovenie súhlasu kandidáta na členstvo s členstvom v klube 

absolventov. O členstve v klube absolventov rozhoduje vedenie PriF UK, pričom na prijatie za 

člena nie je právny nárok. 
 
*Meno  

*Priezvisko  

*Rodné priezvisko  

Tituly pred menom   

Tituly za menom   

Rok ukončenia posledného 

štúdia na PriF UK 

 

*Adresa trvalého pobytu Ulica, číslo popisné 

PSČ, Mesto 

*Korenšpodenčná adresa 

(ak je iná ako adresa 

trvalého bydliska) 

Ulica, číslo popisné 

PSČ, Mesto 

Telefónny kontakt  

*E-mailová adresa  

*povinné údaje 

 

 Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov na účely členstva v Klube absolventov. 

Podrobnosti o súhlase a právach dotknutej osobe na druhej strane tejto žiadosti. 

 

 

 

Dátum       ................................                                                        Podpis    ................................ 
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Informácie 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 (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:  

 

Prevádzkovateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 

Sídlo: Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika  

IČO: 00397865 

 

Kontakt na zodpovednú osobu: 

E-mailová adresa prif.klub_absolventov@uniba.sk 

Korešpondenčná adresa: 

Ústredná knižnica, Referát propagácie 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Prírodovedecká fakulta 

Ilkovičova 6,  

842 15 Bratislava 4 

Slovenská republika.  

 

Účel: administrácia Vášho členstva v Klube absolventov  

Právny základ: súhlas dotknutej osoby  

Rozsah spracovania: Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu, ktorý poskytnete vo formulári a pri styku 

s Klubom absolventov.  

Doba spracovávania: Prevádzkovateľ bude spracovávať Vaše osobné údaje po dobu Vášho členstva.  

Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám a môžu byť zverejnené na 

webovej stránke Klubu absolventov v rozsahu meno a priezvisko.  

Práva dotknutej osoby:  

• právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,  

• právo na opravu osobných údajov,  

• právo na vymazanie osobných údajov,  

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  

• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  

• právo na prenosnosť osobných údajov,  

• právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,  

• právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. 


