
Dobrý úradník 
občianske združenie 

IČO 51417804 
Krížna 34 

811 07 Bratislava 

 

 

Prihláška člena 
 
Priezvisko 
 

Meno 
 

Tituly 
 

Pracovisko 
 

Pracovné miesto (pozícia) 
 

E-mail, telefonický kontakt 

 

 
Typ členstva (zaškrtnite prosím jednu možnosť) 
 

☐ Členský príspevok (fyzická osoba)        10 € 

       

☐ Zvýhodnené členstvo pre študentov       5  € 

 

 
 
Týmto sa prihlasujem za člena občianskeho združenia Dobrý úradník. Som oboznámený a 
súhlasím so stanovami občianskeho združenia a zaväzujem sa nimi riadiť. Súhlas so 
spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. je 
neoddeliteľnou súčasťou prihlášky člena. 
 
Členstvo vzniká schválením žiadosti člena o členstvo Správnou radou a následným 
zaplatením členského príspevku. Členstvo je možné uhradiť na účet občianskeho združenia 

SK03 0900 0000 00514130 4238 (do správy pre prijímateľa uveďte vaše meno a priezvisko) 
alebo zaplatením v hotovosti pokladníkovi občianskeho združenia. 
 
 
 
V        dňa        ____________________________ 

 
          podpis žiadateľa 
 

 

 
 
Vyjadrenie správnej rady občianskeho združenia k žiadosti 
 
Súhlasím s udelením členstva žiadateľovi a osvedčujem zaplatenie členského príspevku. 
 
 

V        dňa          

                 _________________________________ 
 

meno a podpis povereného člena 
správnej rady 

 
 
 



Dobrý úradník 
občianske združenie 

IČO 51417804 
Krížna 34 

811 07 Bratislava 

 

 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov  

(v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.) 

 
 
Týmto .......................................... [uviesť meno a priezvisko], ako dotknutá osoba 
udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v prihláške člena v 
rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefonický kontakt, pracovisko a pracovné miesto 
(pozícia) na účel vzájomnej komunikácie medzi členmi občianskeho združenia 
prevádzkovateľovi Dobrý úradník, Krížna 34, 811 07 Bratislava. Súhlas udeľujem na 
dobu členstva v občianskom združení.  
 
Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu 
prevádzkovateľa dobryuradnik@gmail.com alebo písomnej žiadosti na adresu sídla 
občianskeho združenia. 
 
Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté 
slobodne. 
 
 
 
V .........................  dňa ..........                                                                         
 
        Podpis dotknutej osoby 


