
 

Klub rodičov pri  Centre voľného času Elán Ružomberok, Dončova 1441/1, 034 01 Ružomberok 

 

ŽIADOSŤ O DOČASNÉ ČLENSTVO V KLUBE RODIČOV pri CVČ ELÁN 

Dolupodpísaný/-á............................................. trvalým bydliskom:.........................................................., 

ako zákonný zástupca dieťaťa (detí)....................................................................................................... 

žiadam o dočasné členstvo v občianskom združení Klub rodičov pri Centre voľného času Elán 

Ružomberok, sídlo: Dončova 1441/1, 034 01 Ružomberok, ktorého cieľom je spolupráca medzi CVČ 

Elán a rodičmi, ktorých deti sú prihlásené na krúžky organizované CVČ Elán. Beriem na vedomie, že 

sa so stanovami združenia môžem oboznámiť v sídle združenia a že dočasné členstvo v združení 

zaniká najneskôr uplynutím 30. júna nasledujúceho roku po vzniku dočasného členstva. 

V Ružomberku dňa ___________________  

    _____________________________ 

                    Podpis rodiča / zákonného zástupcu 
 

 
V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť 
dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom  akým súhlas udelila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klub rodičov pri  Centre voľného času Elán Ružomberok, Dončova 1441/1, 034 01 Ružomberok 

 

ŽIADOSŤ O DOČASNÉ ČLENSTVO V KLUBE RODIČOV pri CVČ ELÁN 

Dolupodpísaný/-á............................................. trvalým bydliskom:.........................................................., 

ako zákonný zástupca dieťaťa (detí)....................................................................................................... 

žiadam o dočasné členstvo v občianskom združení Klub rodičov pri Centre voľného času Elán 

Ružomberok, sídlo: Dončova 1441/1, 034 01 Ružomberok, ktorého cieľom je spolupráca medzi CVČ 

Elán a rodičmi, ktorých deti sú prihlásené na krúžky organizované CVČ Elán. Beriem na vedomie, že 

sa so stanovami združenia môžem oboznámiť v sídle združenia a že dočasné členstvo v združení 

zaniká najneskôr uplynutím 30. júna nasledujúceho roku po vzniku dočasného členstva. 

V Ružomberku dňa ___________________  

    _____________________________ 

                    Podpis rodiča / zákonného zástupcu 
 

 

 
V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť 
dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom  akým súhlas udelila. 
 


