
 
RÍM. KAT. FARNOSŤ SŤATIA SV. JÁNA KRSTITEĽA 

 SNP 7,  066 01 HUMENNÉ – POD SOKOLEJOM   
 

PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVU K SVIATOSTI BIRMOVANIA 2019 
 

BIRMOVANEC:  Meno a priezvisko: ..................................................................................................... 

Dátum narodenia: ...........................................................Telefón:............................................................. 

Miesto krstu: (napr. Humenné Sokolej, Strážske)   ................................................................................... 

Adresa: ....................................................................................................................................................... 

Škola: ........................................................................................................................................................... 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Prevádzkovateľ: Rímskokatolícka farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa  
sídlo: SNP 7, 066 01 Humenné     IČO: 361 52 943        Štatutárny zástupca: Oliver Székely, farár 
 
Dolupodpísaný/-á Meno a priezvisko rodiča:....................................................................... 
Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa 
(birmovanca) za účelom: zverejňovania spoločných fotografií a videí z prípravy birmovky 2018/19 
1. na webovom sídle prevádzkovateľa www.humennesokolej.rimkat.sk 
2. na sociálnych sieťach Spoločenstvo mladých Gorazd a Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa  
3. v priestoroch katechetického strediska a vo farskom kalendári vydávaným inou osobou 

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov a účeloch spracovania 

Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi v prihláške na birmovku, dávam v zmysle platných 
a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov v tu 
uvedenom rozsahu pre účely prípravy na prijatie sviatosti birmovania na dobu neurčitú. 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať 
rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej 
spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej 
požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných 
miestach. 
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným 
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie 
spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť 
osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, 
že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre 
poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. 
Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom 
ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez 
môjho súhlasu. 
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 
Bratislava, gdpr.kbs.sk 

 

 

V................................dňa.................. 

                                                                                              Podpis dotknutej osoby 


