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PRIHLÁŠKA 
 
 
Klub absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej 
fakulty „Alumni FaF UK“ prijíma nových členov na základe kompletnej 
písomnej prihlášky. Vznik členstva nastáva zápisom do zoznamu členov 
Alumni FaF UK, najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia kompletnej 
prihlášky. Prihlášku je možné zaslať v listinnej forme na adresu FaF UK alebo 
v elektronickej forme na e-mail Alumni FaF UK. 
 
Členstvo v Alumni FaF UK je dobrovoľné. 
 
Meno  

Priezvisko  

Rodné priezvisko  

Tituly pred menom  

Tituly za menom  

Rok ukončenia 
posledného štúdia na FaF UK 

 

Adresa trvalého pobytu  

Korešpondenčná adresa  

Telefónny kontakt  

e-mail  

 
 

Dátum  ............................   Podpis  ............................................................  

 
Záujemca o členstvo v Alumni FaF UK zaslaním písomnej prihlášky zároveň udeľuje 
FaF UK súhlas so spracovaním svojich osobných údajov potrebných na vedenie 
zoznamu členov v rozsahu, v akom ich FaF UK poskytne. 
 
 

Dátum  ............................   Podpis  ............................................................  
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Informácie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:  
Prevádzkovateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta 
Sídlo: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, SR 
IČO: 00397865 
Kontaktné údaje zodpovednej osoby na UK: e-mail: dpo@uniba.sk 
Korešpondenčná adresa zodpovednej osoby na UK: zodpovedná osoba, Univerzita 

Komenského v Bratislave, Centrum informačných technológií UK, Šafárikovo námestie 6, 
P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika. 

Účel: administrácia Vášho členstva v Alumni FaF UK  
Právny základ: súhlas dotknutej osoby  
Rozsah spracovania: Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu, ktorý poskytnete vo 

formulári a pri styku s Alumni FaF UK.  
Doba spracovávania: Prevádzkovateľ bude spracovávať Vaše osobné údaje po dobu Vášho 

členstva a po ukončení členstva na dobu podľa príslušných právnych predpisov.  
 
Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám a môžu byť 
zverejnené na webovej stránke Alumni FaF UK v rozsahu meno a priezvisko.  
 
Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov 
najmä tieto práva:  

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa 
dotknutej osoby,  

- právo na opravu osobných údajov,  
- právo na vymazanie osobných údajov,  
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,  
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  
- právo na prenosnosť osobných údajov,  
- právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom 

odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu 
pred jeho odvolaním, 

- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.  


