
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1666/34, 026 01 Dolný Kubín 

Odhláška z Cirkevného zboru Dolný Kubín – evanjelickí a. v. manželia 

 

ecavdk@gmail.com Manžel Manželka 

Meno a priezvisko, Titul   

Rodné priezvisko   

Dátum narodenia   

Posledná úhrada cirk. príspevku   

Pôvodný trvalý pobyt ulica, číslo  

Pôvodný trvalý pobyt mesto/ obec  

Terajší trvalý pobyt ulica, číslo  

Terajší trvalý pobyt mesto/obec  

Telefónny kontakt   

Mail   

Poznámka   

 

 

Zároveň z cirkevného zboru odhlasujeme nezaopatrené deti: 

Meno 

 

    

Priezvisko 

 

    

Dátum 

narodenia 

    

Miesto 

narodenia 

    

Dátum Krstu 

svätého 

    

Miesto krstu 

svätého 

    

Dátum 

konfirmácie 

    

Miesto 

konfirmácie 

    

Posledná 

úhrada cirk. 

príspevku 

    

 

 

 



Spracovanie osobných dát 

 
Vyplnením vašich osobných údajov sa Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný 
Kubín, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 1666/34, 02601 Dolný Kubín, IČO 31 902 502, naďalej zostáva 

prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Z právneho základu oprávneného záujmu evidujeme uvedené údaje 

v Matrike odhlásených z cirkevného zboru a v EIS ECAV na Slovensku časovo neobmedzene. Tieto údaje 
spracovávame s cieľom evidencia odhlásených členov cirkevného zboru. Tieto údaje ďalej odovzdávame subjektom 
Ivana Dubovská, Mgr. Erika Stančeková, Mgr. Rastislav Stanček, PhD., ThLic. Jana Pabáková, PhD, Viera Škrabáková 

a Anna Kustrová. Môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, rovnako ako môžete požadovať opravu 
udaných osobných údajov, požiadať o oznámenie, aké osobné údaje o vás evidujeme, prípadne požiadať o výmaz 
osobných údajov, ak to bude možné. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť 
údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade, že ste nám dali 
súhlas so spracovaním niektorého z osobných údajov, informujeme vás, že tento súhlas môžete v budúcnosti 

kedykoľvek odvolať a je povinnosťou dodávateľa tento údaj následne vymazať a ďalej ho nespracovávať. Odvolaním 
súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. 
Vaším právom je podať sťažnosť dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov) proti tomuto spracovaniu. So 

svojimi žiadosťami sa môžete obracať na e-mail ecavdk@gmail.com alebo na sídlo našej spoločnosti: Cirkevný zbor 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1666/34, 02601 Dolný 

Kubín. 

 

V Dolnom Kubíne, dňa: 

 

 

______________________________    ______________________________  

podpis odhlasovaného      podpis odhlasovaného 

 

 

 

Dodatok k spracovaniu 

 
Podpisom súhlasím, z titulu zákonného zástupcu, so spracovaním osobných údajov maloletej osoby / maloletých 

osôb. 

 

 

______________________________     V Dolnom Kubíne, dňa: 

podpis zákonného zástupcu     
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