Prihláška za člena – evidenčný list
CKM združenia pre študentov, mládež a učiteľov, zapísané v registri občianskych združení, so sídlom Vysoká 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164 (ďalej aj ako „CKM SYTS“, alebo „Združenie“)

Týmto vás žiadam o prijatie za člena CKM SYTS a vydanie členského preukazu.

Výňatok z Podmienok členstva v CKM združení pre študentov, mládež a učiteľov (ďalej aj ako “CKM SYTS”) pre fyzické osoby s ohľadom na vznik členstva.

Úplné znenie Podmienok členstva v združení CKM SYTS pre všetkých členov je súčasťou stanov združenia, ktoré sú zverejnené na stránke http://ckmsyts.sk/dokumenty/stanovy_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf.
ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ
1.1/ CKM SYTS je dobrovoľným združením a žiadny jej člen nemôže byť ukrátený na svojich právach. Táto zásada je považovaná za základný princíp činnosti CKM SYTS.
VZNIK ČLENSTVA
2.1/ Členmi združenia sa môžu stať:
a)
Fyzické osoby – vo veku do 26 rokov
b)
Fyzické osoby - Študenti denného štúdia a študenti externého štúdia
c)
Fyzické osoby - Učitelia v trvalom pracovnom pomere
2.1.1/ Fyzická osoba sa stáva členom združenia CKM SYTS vyplnením Prihlášky za člena – evidenčný list, odovzdaním platného dokladu preukazujúceho jeho status študenta, resp. učiteľa v príslušnom akademickom roku a zároveň uhradením členského
príspevku pre fyzické osoby a v prípade ďalšieho členstva v združení - aktualizáciou údajov uvedených v Prihláške za člena – evidenčný list a zároveň uhradením členského príspevku pre fyzické osoby. Člen združenia svoje členstvo preukazuje navonok
členským preukazom.
ČLENSKÉ PREUKAZY
3.1/ CKM SYTS vydáva a distribuuje členské preukazy:
a)
Preukaz ISIC (International Student Identity Card), pre študentov denného štúdia
b)
Preukaz ITIC (International Teacher Identity Card), pre učiteľov
c)
Karta mládeže EURO<26, pre fyzické osoby vo veku do 26 rokov
3.2/ Na členskom preukaze je okrem iných údajov uvedené: meno člena združenia - držiteľa preukazu a doba platnosti preukazu.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA
4.1/ Člen združenia podľa bodu 2.1/ je oprávnený po preukázaní sa členským preukazom využívať všetky výhody a zľavy vyplývajúce z členstva v združení, ktoré mu boli oznámené, alebo ktoré sú uvedené v Informačnom sprievodcovi/na webových
stránkach združenia, najmä má právo:
a)
využívať zľavy a výhody v doprave, ubytovaní, cestovaní a kultúre,
b)
byť účastníkom organizovaných stretnutí a ostatných aktivít CKM SYTS,
c)
pravidelne dostávať informácie týkajúce sa rozsahu a možností čerpania zliav a výhod vyplývajúcich z členstva v CKM SYTS doma a v zahraničí.
4.2/ Člen združenia podľa bodu 2.1 je povinný uhradiť príslušný členský príspevok stanovený Správnou radou CKM SYTS. Výška členského príspevku je zverejnená na stránke http://ckmsyts.sk/dokumenty/clenske_prispevky_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf.
4.3/ Člen združenia podľa bodu 2.1 je pri využívaní jednotlivých výhod a zliav povinný preukázať sa členským preukazom a na vyzvanie poskytovateľa zľavy je povinný preukázať sa tiež iným osobným identifikačným preukazom.
4.4/Člen združenia v zmysle Stanov dostáva na ním určenú mailovú, alebo poštovú adresu informácie o možnostiach využitia výhod vyplývajúcich z členstva v združení (využitia členských preukazov). Člen združenia vznikom členstva podľa
predchádzajúcich ustanovení súhlasí s pravidelným zasielaním ponúk na využitie členstva v združení. Člen združenia je uzrozumený s tým, že ponuky podľa predchádzajúcej vety môžu mať charakter marketingu a prípadne reklamy a zasielanie týchto
ponúk neodmieta. Člen združenia má právo kedykoľvek namietať resp. odvolať svoj súhlas podľa tohto bodu a rovnako má právo odmietnuť zasielanie týchto ponúk. Na účely tohto ustanovenia sa za člena združenia považuje aj fyzická osoba v čase po
podpise prihlášky do uhradenia prvého členského príspevku.
ZÁNIK ČLENSTVA
5.1/ Členstvo v združení zaniká:
a)
ukončením činnosti CKM SYTS
b)
písomným oznámením člena združenia a súčasne vrátením členského preukazu
c)
vylúčením člena pre porušenie stanov CKM SYTS na základe rozhodnutia Správnej rady CKM SYTS
d)
úmrtím člena
e)
uplynutím doby trvania členstva.
PRÁVA ČLENA ZDRUŽENIA AKO DOTKNUTEJ OSOBY V ZMYSLE ZÁKONA č. 122/2013 Z.z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“)
- Člen združenia ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov) má právo poskytovať svoje osobné údaje združeniu CKM SYTS ako prevádzkovateľovi osobných údajov dobrovoľne.
- Člen združenia ako dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo od CKM SYTS ako prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, a to bezplatne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa; identifikačné údaje sprostredkovateľa; účel spracúvania osobných
údajov; zoznam osobných údajov a iných potrebných doplňujúcich informácií; poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje
sprístupnené; formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené; okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené; tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín
uskutoční prenos osobných údajov; poučenie o právach dotknutej osoby - a to všetko bezplatne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, a to bezplatne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, a to bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií,
zadováženým technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, a to bezplatne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
g) likvidáciu jej osobných údajov ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, a to bezplatne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti
- Člen združenia ako dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo u CKM SYTS ako prevádzkovateľa bezplatne namietať voči
a) spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu
b) využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko a adresa dotknutej osoby na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo na účely priameho marketingu.
- Ak člen združenia – dotknutá osoba uplatní svoje právo:
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú; žiadosť podaná elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby, kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe
- Člen združenia – dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
- Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
- Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.
- Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobné údaje poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou
odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon.
ČESTNÉ VYHLÁSENIA a súhlas so spracúvaním osobných údajov
 Súhlasom vyjadreným na určenom mieste v internetovom obchode s touto Prihláškou za člena– evidenčným listom vyhlasujem, že som spôsobilý/á na právne úkony v súlade s ustanovením § 8 a § 9 Občianskeho zákonníka.
 Súhlasom vyjadreným na určenom mieste v internetovom obchode s touto Prihláškou za člena – evidenčným listom sa dobrovoľne, slobodne a záväzne prihlasujem za člena združenia CKM SYTS, pričom v celom rozsahu súhlasím s aktuálnou výškou
členského príspevku, s ktorým som bol pred súhlasom s touto Prihláškou – evidenčným listom riadne oboznámený/á ako aj s podmienkami členstva v združení CKM SYTS, s ktorými som sa v celom rozsahu oboznámil/a a súčasne sa zaväzujem všetky
svoje údaje uvedené v tejto Prihláške za člena – evidenčný list pravidelne aktualizovať. Som si vedomý/á, že členský preukaz nie je prenosný a že výhody preukazu sa týkajú len oprávneného člena združenia. Súhlasím so zasielaním informácií
súvisiacich s členstvom a o rozsahu a možnostiach využitia výhod vyplývajúcich z členstva v združení a používaní členského preukazu na mnou uvedenú e-mailovú adresu, poštovú adresu, číslo mobilného telefónu (SMS, telefonát) a zároveň dávam
privolenie k vyhotoveniu a použitiu mojich fotografií pre účely identifikácie mojej osoby na členskom preukaze. Zasielanie podľa predchádzajúcej vety môže byť realizované aj automatickou elektronickou poštou a môže mať povahu reklamy alebo
marketingu, s čím ako člen združenia súhlasím vyjadrením súhlasu na určenom mieste v internetovom obchode s touto.
 Súhlasom vyjadreným na určenom mieste v internetovom obchode s touto Prihláškou za člena – evidenčným listom zároveň čestne vyhlasujem, že v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dobrovoľne a
slobodne dávam, ako dotknutá osoba združeniu CKM SYTS ako prevádzkovateľovi informačného systému, v ktorom sú s použitím automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov spracovania spracúvané údaje fyzických osôb a súčasne
spoločnosti ISIC Global Office so sídlom Keizergracht 174, 1016 DW Amsterdam, Holandsko (ďalej len „IGO“) a European Youth Card Association (ďalej len „EYCA“) Rue D'Alost 7-11, 1000 Brussels, Belgicko, súhlas so spracúvaním a využívaním
svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, pohlavie, dátum narodenia, bydlisko (trvalý pobyt, prechodný pobyt), podobizeň, emailová adresa, telefónne číslo, škola, fakulta, ročník a stupeň štúdia, sériové výrobné číslo čipu
preukazu, jedinečné identifikačné číslo preukazu, a to na obdobie trvania môjho členstva v združení CKM SYTS, na účel: plnenia si povinností a prijímania práv vyplývajúcich z členstva v združení zo strany CKM SYTS, na účely prijímania
marketingových a reklamných aktivít CKM SYTS (prípadne aj jej zmluvných partnerov, vždy však prostredníctvom CKM SYTS) súvisiacich s poskytovaním výhod vyplývajúcich z členstva v CKM SYTS, na účely mojej identifikácie ako člena CKM SYTS a
užívateľa benefitov spojených s členstvom v CKM SYTS, na účely zasielania informácií súvisiacich s členstvom a o možnostiach a rozsahu používaní členského preukazu, na účely súvisiace s činnosťou CKM SYTS podľa jej stanov a na účely štatistiky,
zdokumentovania a evidencie (ďalej len ako „spracúvanie OÚ na účely členstva v CKM SYTS“). Na účely súhlasu vyjadreného v tejto prihláške sa za člena združenia považuje aj fyzická osoba v čase po vyjadrení súhlasu na určenom mieste
v internetovom obchode s touto prihláškou do uhradenia prvého členského príspevku.
 Súhlasom vyjadreným na určenom mieste v internetovom obchode s touto Prihláškou – evidenčným listom zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie a súhlasím, že združenie CKM SYTS je v zmysle ustanovenia §31 a §32 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov oprávnené uskutočňovať prenos mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, pohlavie, dátum narodenia, bydlisko (trvalý pobyt, prechodný pobyt), emailová adresa, telefónne číslo, škola, fakulta, ročník a
stupeň štúdia, sériové výrobné číslo čipu preukazu a jedinečné identifikačné číslo preukazu v rámci členských štátov Európskej únie ako aj členských štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore a do tretích krajín, ktoré podľa rozhodnutia
Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie spracúvania osobných údajov na účely členstva v CKM SYTS.
 Súhlasom vyjadreným na určenom mieste v internetovom obchode s touto Prihláškou – evidenčným listom ďalej vyhlasujem, že beriem na vedomie a súhlasím, že združenie CKM SYTS je v zmysle ustanovenia §12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov oprávnené sprístupniť a poskytnúť moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, škola, fakulta, telefónne číslo, sériové výrobné číslo čipu preukazu a jedinečné identifikačné číslo preukazu inej právnickej osobe alebo
fyzickej osobe (t.j. okruhu všetkých poskytovateľov zliav a iných výhod, ktorí majú pre tieto účely uzavretú s CKM SYTS osobitnú zmluvu), ktorá ich bude alebo nebude ďalej spracúvať, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie
spracúvania osobných údajov na účely členstva v CKM SYTS.
 Beriem na vedomie, že súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely členstva v CKM SYTS je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu CKM SYTS: recepcia@ckmsyts.sk alebo zaslaním žiadosti na adresu sídla CKM SYTS
uvedenú v záhlaví tejto Prihlášky – evidenčný list. Beriem na vedomie, že odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely členstva v CKM SYTS sa zároveň skončí možnosť využívať tie benefity, ktoré vyžadujú kontrolu a overenie mojich
osobných údajov poskytovateľmi zliav.
 Súhlasom vyjadreným na určenom mieste v internetovom obchode s touto Prihláškou – evidenčným listom čestne vyhlasujem, že som sa pred súhlasom s touto Prihláškou – evidenčným listom riadne oboznámil/a s identifikačnými údajmi
sprostredkovateľov, ktorých združenie CKM SYTS ako prevádzkovateľ v zmysle §8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov poverilo spracúvaním osobných údajov, a ktorých identifikačné údaje sú zverejnené na stránke
http://ckmsyts.sk/dokumenty/sprostredkovatelia_zdruzenia_CKM_SYTS.pdf. Zároveň beriem na vedomie, že zoznam sprostredkovateľov sa môže meniť a aktuálny zoznam všetkých sprostredkovateľov bude zverejnený a prístupný na vyššie
uvedenej stránke.
 Súhlasom vyjadreným na určenom mieste v internetovom obchode s touto Prihláškou – evidenčným listom ako dotknutá osoba zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý svojich práv v zmysle ustanovenia §28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov, a že mi boli zo strany CKM SYTS ako prevádzkovateľa poskytnuté všetky informácie podľa §15 zákon. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 Zároveň vyhlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som uviedol/uviedla v internetovom obchode sú pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne a slobodne.

