Formulár č.30

SLOVENSKÁ LETECKÁ FEDERÁCIA
Slovak aviation federation

letisko Boľkovce 227, 984 01 Lučenec

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SLF (Application to be a member of SLF)
Meno a priezvisko (Name and surname): …………………………………......Dát. nar.(Date of birth):: ……………
Štát. prísl.(Nationality):………………… Bydlisko(Residence):……………..…………………………..............
PSČ(Postcode )…………Telefón Telephone: ……………..………….… E-mail:...............................................
Som členom ( I am a member of) SNA * LAA SR * SLA * LAA CR *
Som držiteľom pilotnej licencie(I have a pilot license): SNA * LAA SR * SLA * LAA CR * PPL * CPL * ATPL *
*Nehodiace sa škrtnite (* Delete as applicable) Žiadam o prijatie za (I apply for admission for):
o full member of SLF
o Associate member of SLF (not entitled to vote and to be elected)
Dôvod žiadosti* o prijatie za člena SLF(Reason for application for admission to SLF) :
*bez uvedenia dôvodu žiadosti nebude prihláška prerokovaná( * The application will not be discussed without stating the
reason for the application):

Prehlasujem, že som sa oboznámil so stanovami SLF a že ako člen organizácie ich budem dodržiavať.
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a že proti mojej osobe nie je vedené trestné stíhanie súvisiace s
porušením leteckých predpisov. Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím s použitím mojich osobných údajov
výhradne pre potreby SLF.
I declare that I have become acquainted with the statutes of SLF and that as a member of the organization I will abide by them.
I declare that the information provided is true and that I am not being prosecuted for breaches of aviation regulations. By signing, I confirm
that I agree to use my personal data solely for the purposes of SLF.

Súhlasím s podmienkami GDPR uvedenými na druhej strane prihlášky. (I agree with the terms of GDPR stated
on the other side of the application).

V (Done at )………………………., dňa(day) ……………….

………....……………………….
podpis žiadateľa(applicant 's signature)

Prihlášku zasielajte na poštovú adresu (Please send your application to):

Slovenská letecká federácia, letisko Boľkovce 227, 984 01 Lučenec
Ak sa chcete stať členom SLF, musíte splniť tieto podmienky(To become a member of SLFL, you must):
1. Odoslať túto prihlášku s originál podpisom na adresu prezidenta SLF (1. Submit this
application with the original signature to the address of the President of SLF)
2. Zaplatiť vstupný členský príspevok vo výške 150,- € (platí od 1.1.2021) (To pay the Entry
membership fee of 150, - €)
3. Zaplatiť členský príspevok na kalendárny rok vo výške 100,- € ( Pay a membership fee of 100
€ per calendar year)
4. Potom Vaše prijatie prerokuje výkonná rada a o výsledku budete informovaný
(The Executive Board will then discuss your acceptance and you will be informed of the outcome via the website. website
http: www.sful.sk.)
V prípade platby prevodným príkazom na bežný účet (In case of payment by bank transfer to current account):
Tatra Banka: IBAN: SK6611000000002620800315 SWIFT: TATRSKBX
V časti účel platby uveďte(Under Payment purpose) :
Vaše meno a priezvisko, vstupný členský príspevok, členský príspevok na kalendárny rok.
(Your first and last name, entry membership fee, membership fee for a calendar year.)
Prezident SLF Marián SLUK: +421 905 60 27 06 sluk@slf.sk
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SLOVENSKÁ LETECKÁ FEDERÁCIA
Slovak aviation federation

letisko Boľkovce 227, 984 01 Lučenec

Súhlas so spracovaním osobných údajov
udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
Uvedená dotknutá osoba (na 1.strane) svojím podpisom dobrovoľne udeľuje súhlas na spracovanie jej osobných
údajov Slovenskej Leteckej Federácii, letisko Boľkovce 227, 984 01 Lučenec, IČO: 31 788 998
(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „SLF“). Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej
osoby v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu
(alebo pasu), štátna príslušnosť, kontaktné údaje (e-mail, telefón), fotografia, číslo, kategória a doba platnosti
príslušného preukazu zdravotnej spôsobilosti (prípadne akéhokoľvek ďalšieho dokladu o inej súvisiacej
odbornosti dotknutej osoby), ako aj informácie o členstve dotknutej osoby v inej podobnej organizácii (napr.
SNA, LAA SR, LAA ČR a pod.), informácie o získanej pilotnej licencii (napr. PPL, CPL, ATPL a pod.) a to za
účelom administrácie a evidencie, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s: i. rozvojom rekreačného a športového
lietania, ii. poskytovaním výcviku a overovaním odbornej spôsobilosti leteckého personálu LŠZ, iii. vydávaním
preukazov spôsobilosti leteckého personálu lietajúcich športových zariadení (LŠZ), iv. prolongáciou preukazov
pilota LŠZ vydaných a evidovaných prevádzkovateľom, v. organizovaním športových akcií, súťaží, odborných
školení a seminárov, vi. dozorom nad stavbou a overovaním spôsobilosti pri individuálnej amatérskej stavbe
LŠZ, vii. overovaním letovej spôsobilosti LŠZ, viii. vydávaním preukazov letovej spôsobilosti LŠZ
ix. prideľovaním poznávacích značiek LŠZ.
Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva a uchováva dňom doručenia prihlášky (formulára) fyzickej
osoby za člena Slovenskej leteckej federácie až do uplynutia príslušnej archivačnej doby (5 rokov), ktorá
začína plynúť po ukončení členstva dotknutej osoby vo vyššie uvedenej organizácii. V prípade neprijatia
fyzickej osoby za člena Slovenskej leteckej federácie budú osobné údaje, ktoré sú súčasťou prihlášky
(formulára), prevádzkovateľom bezodkladne zlikvidované.
Dotknutá osoba má právo svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to
informovaním prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy (alebo poštou), ktorá je uvedená v časti
„Kontakty“ na webovej adrese prevádzkovateľa (www.sful.sk). Dotknutá osoba má tiež právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných
údajov, alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Podrobnejšie informácie podmienkach
a zásadách spracúvania osobných údajov, ako aj o právach dotknutej osoby sú uvedené na webovej adrese
prevádzkovateľa.
Abovementioned data subject (on first page) is giving her or his free and independent consent in terms
of the Article 6, paragraph 1, point a) of the regulation GDPR for the Controller: Slovak Aviation
Federation, Airport Boľkovce 227, 984 01 Lučenec (further in text also as a “controller”) to process his
or her personal data for the purpose of introductory and continuous i. administration and evidence, which is
directly or indirectly related to request of a data subject to became a member of the Slovak Aviation Federation
organization, ii. basic or continuous light sport aircraft (FSE) pilot trainings, regularly testing of the
qualifications of the FSE pilots in the evidence of the SLF, iii. issuing the FSE licenses, iv. providing the
theoretical and practical trainings and lectures or individual sport, cultural and other events, related to
propagation and development of the flight sports equipments sports and civil aircraft environment, v. issuing the
FSE pilot licenses and licenses of flying competency and prolongation of these licenses, or/and the technical
competency for the FSE in the property of a physical persons, vi. distribution of the specific individual call signs
for the FSE in the evidence of the Slovak Aviation Federation.
The personal data of the data subject for an abovementioned purpose shall be in this scope: name,
surname, date of birth, address, ID number, nationality, phone number, e-mail address, photo, number, validity
and category of the medical examination or any type of the pilot license (if issued), his or her membership in the
similar organizations (for example LAA SR, LAA CR, SLA and others).
Data subject has, particularly in terms of the GDPR, these rights: Right of access by the data subject
(Article 15), Right to rectification (Article 16), Right to be forgotten (Article 17), Right to restriction of
processing (Article 18), Right to data portability (Article 20), Right to object (Article 20), Right not to be subject
to a decision based solely on automated processing, including profiling (Article 22).

Prezident SLF Marián SLUK: +421 905 60 27 06 sluk@slf.sk

