Rozhodnutie o prijatí č.:

SPOLOK FARMÁROV SLOVENSKA

PRIHLÁŠKA
fyzickej osoby za člena občianskeho združenia
Týmto sa dobrovoľne prihlasujem za člena občianskeho združenia Spolok farmárov Slovenska (SFS)
so sídlom Budovateľská 1334/12, 969 01 Banská Štiavnica (ďalej len „Združenie“), vyhlasujem že
som bol oboznámený so stanovami Združenia, súhlasím s nimi a zaväzujem sa dodržiavať stanovy
Združenia a v nich uvedené povinnosti. Som si vedomý/á, že zo Združenia môžem na základe
slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť.

Meno a Priezvisko ____________________________
Dátum narodenia _____________________________
Trvalý pobyt ________________________________
Kontaktné údaje: Mobil _______________________
E-mail _______________________

Týmto zároveň udeľujem Združeniu výslovný a dobrovoľný súhlas, aby podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie EÚ 2016/679
o ochrane osobných údajov spracovávalo moje vyššie uvedené osobné údaje počas členstva
v Združení. Osobné údaje budú spracované za účelom vedenia zoznamu členov Združenia, riadneho
fungovania Združenia a komunikáciu s členmi Združenia. Beriem na vedomie, že môžem svoj
písomný súhlas kedykoľvek vziať späť, ako aj požadovať od Združenia informácie, aké osobné údaje
spracováva, vyžiadať si prístup k týmto údajom, tieto údaje aktualizovať alebo opraviť, požadovať
obmedzenie spracovania týchto údajov, alebo výmaz týchto osobných údajov alebo podať sťažnosť
dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR

V ______________ dňa ______________

* Členstvo v združení vzniká dňom právoplatného rozhodnutia o prijatí člena

__________________
Podpis

1. Práva členov sú nasledovné:
- podieľať sa na činnosti Združenia,
- aktívne a pasívne volebné právo do orgánov združenia,
- obracať sa na orgány združenia s námietkami a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
- byť prítomný na rokovaní orgánov Združenia bez hlasovacieho práva,
- byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov Združenia,
- podávať návrhy na zlepšovanie a rozvíjanie činnosti Združenia,
- požadovať od orgánov združenia pomoc pri riešení otázok, ktoré sú náplňou ich činnosti,
- požadovať informácie o činnosti a hospodárení Združenia,
- zúčastňovať na poradenských a vzdelávacích aktivitách organizovaných Združením,
- predkladať Združeniu pripomienky a námety k návrhom legislatívnych noriem
a koncepčným dokumentom, ktoré sa dotýkajú podnikateľského prostredia
v poľnohospodárstve.
2. Povinnosti členov sú nasledovné:
- dodržiavať stanovy Združenia,
- pomáhať pri plnení cieľov Združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
- podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom
združenia,
- platiť členské príspevky,
- ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia
3. Zánik členstva:
- vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení
zo Združenia;
- úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby; v prípade zmeny právnej formy
členstvo v Združení ostáva zachované;
- zánikom Združenia;
- vylúčením, ak člen opätovne aj napriek výstrahe porušuje členské povinnosti. O vylúčení
rozhoduje Rada združenia, v druhom stupni Valné zhromaždenie Združenia.
(Článok III. stanov Združenia – Členstvo, práva a povinnosti členov)

* Členstvo v združení vzniká dňom právoplatného rozhodnutia o prijatí člena

