Vážení členovia Slovenskej lekárskej spoločnosti a príslušných organizačných zložiek,
dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.05.2018 nadobudol platnosť nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 216/679 z 27. 04. 2016 (GDPR)
o ochrane osobných údajov.
V súlade s cit. zákonom a GDPR Vám zasielame aktualizovaný súhlas so spracovaním osobných údajov, kde
Vás prosíme, aby ste v ňom čitateľne doplnili Vaše aktuálne osobné údaje, podpísali ho a podľa možnosti ho
obratom zaslali na adresu: SLS, Cukrová 3, 813 221 Bratislava.
Správnosť osobných údajov, ktoré vedieme na Vašej osobnej karte, si môžete skontrolovať na stránke:
www.sls.sk/home pod Vašim prihlasovacím heslom, ktorý je Vám zasielaný raz ročne s vyúčtovaním
základných členských príspevkov.
Zákon o ochrane osobných údajov je zverejnený aj na webovej stránke SLS (www.sls.sk).
Za spoluprácu ďakujeme.
S pozdravom,
Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA
prezident SLS

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti a jej organizačným zložkám so
spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v Prihláške za člena a v jej prílohách za účelom plnenia
poslania, cieľov a predmetu činnosti (úloh) Slovenskej lekárskej spoločnosti a jej organizačných zložiek po dobu
môjho členstva v SLS.
Zároveň súhlasím so zverejnením osobných údajov a to môjho mena, priezviska, titulu/ov., mesta na web stránke
SLS a príslušnej organizačnej zložky pre účely volieb do orgánov SLS a orgánov príslušnej organizačnej zložky,
ktorej som členom a pre plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v SLS a jej organizačných zložiek.
Beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov sú upravené v § 19 až 30
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Som si vedomý/á toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním.
Meno a priezvisko, titul/y:

______________________________________________________________

Trvalý pobyt:

______________________________________________________________

Tel:

______________________________________________________________

E-mail:

______________________________________________________________

Dátum:

________________________

Podpis:

________________________

