
Rádio Mária Slovensko o. z. 
Mlynské Nivy 73 
821 05 Bratislava 
 

 
Sme radi, že ste prejavili záujem stať sa súčasťou svetovej rodiny Rádia Mária! Ochrana súkromia 
našich poslucháčov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú určené na to, 
aby sme vám poskytli požadované informácie a služby. Prosím zašlite nám tento list vyplnený 
a podpísaný poštou, alebo mailom na adresu coordinator.slo@radiomaria.org. 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
Meno........................................................     Priezvisko  ............................................................... 
Dátum narodenia......................................    Adresa ..................................................................... 
Telefón   ....................................................   Email ....................................................................... 
Poslucháč                                                        Darca                                                  Dobrovoľník 
 
 
Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem súhlas v zmysle článku 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), občianskemu združeniu Rádio Mária 
Slovensko o.z., so sídlom Panská 236/14, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, 
IČO51207532, zapísané v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, číslo 
spisu VVS/1-900/90-52268 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) na spracovanie mojich údajov v rozsahu 
uvedených v tomto dokumente za účelom : 
 

a) propagácie a prezentácie “Prevádzkovateľa“ (vrátane jeho činností a cieľov) najmä 
prostredníctvom zasielania propagačných materiálov, resp. informácií týkajúcich sa 
„Prevádzkovateľa“ 
b)  výberu  a spracovania finančných príspevkov od Dotknutých osôb pre “ „Prevádzkovateľa“ 
 
c) vedenie prehľadov o poslucháčoch a darcoch „Prevádzkovateľa“  

 
Súhlas podľa písmena a) až c) udeľujem „Prevádzkovateľovi“ na dobu 5 rokov. Beriem na vedomie, že 
každý súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla 
„Prevádzkovateľa“, alebo jeho doručením elektronicky na adresu coordinator.slo@radiomaria.org. 
Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby 
založeného na súhlase udeleného pred jeho odvolaním. Súhlasy udeľujem  jednotlivo pre samostatné 
účely špecifikované v jednotlivých bodoch tohto dokumentu a len pre tie body, ktoré som označil/a 
zaškrtnutím príslušného poľa pri jednotlivých súhlasoch. Zároveň prehlasujem, že som pri udelení 
súhlasov zvážil/a možnosť udeliť súhlas iba na konkrétne účely. Svojím podpisom potvrdzujem , že 
všetky mnou uvedené údaje v tomto dokumente sú pravdivé a vyhlasujem , že ako dotknutá osoba 
som bol informovaný/á o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle GDPR a že som bol poučený/á 
o podmienkach spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom, povinnostiach Prevádzkovateľa, 
o spôsobe odvolania tohto súhlasu, ako aj o ďalších  informáciách súvisiacich so spracúvaním mojich 
osobných údajov Prevádzkovateľom a to v rozsahu v akom sú tieto uverejnené na webovej adrese 
www.radiomaria.sk v sekcii REGISTRÁCIA, nakoľko som tieto pred udelením súhlasu pozorne 
prečítal/a. 
V................. dňa............     ................................................................ 
         Podpis 
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