
Milí rodičia,
ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, vážime si, že i Vaše dieťa patrí medzi členov eRka. Prosíme Vás 
o uhradenie ročného členského príspevku.

Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí

pravidelne sa zapájať 
do činnosti eRka

Členský príspevok
Prosíme Vás o odovzdanie členského príspev-
ku animátorovi eRka. Pre detských členov je 
stanovený na 2 €. Na pokrytie nákladov našej 
bohatej činnosti potrebujeme vyššiu podporu. 
Ak Vám to situácia umožňuje, pomôžte našej 
organizácii uhradením vyššieho členského prí-
spevku, napr. v sume 5 €. Ďakujeme. 

Toto motto spája členov eRka vo viac ako 200 
obciach. Na celom Slovensku je zaregistrova-
ných približne 7 000 členov. Našim poslaním 
je pomáhať deťom ku kresťanskej zrelosti 
v radosti. eRko ako celoslovenská organizácia 
poskytuje svojim členským stretkám me-
todickú podporu, poradenstvo a možnosti 
pre vzdelávanie animátorov. Animátori eRka 
sú taktiež školení v otázkach bezpečnosti detí 

a dodržiavajú Kódex správania sa k deťom. Naši 
dobrovoľníci s podporou niekoľkých zamest-
nancov organizujú celoslovenské projekty ako 
Detský čin pomoci, Dobrá novina, Vypni telku, 
zapni seba!, vydávame detský časopis Rebrík. 
Na školský rok 2019/2020 sme pre stretká pri-
pravili ročnú tému: Aj ty hrdinom. Byť hrdinom 
znamená byť požehnaním pre druhých. Deti 
tak chceme viesť k pokore, odvahe a vernosti.

možnosť využívať materiál a pomôcky 
na stretnutiach a zúčastňovať sa na podu-
jatiach eRka za nižší účastnícky príspevok

raz ročne sa zapísať do evi-
denčných zoznamov členov 
a uhradiť členský príspevok

učiť sa žiť štýl eRka

patriť do detského spoločenstva

pravidelné stretávanie detského 
spoločenstva pod vedením animátorov

celoročný program, ktorý vedie deti 
ku kresťanskej zrelosti a službe druhým

Byť členom eRka 
pre dieťa znamená:

Vášmu dieťaťu ako členovi 
eRka ponúkame:

 2 €  3 € 4 € 5 €



Poučenie dotknutej osoby/jej zákonného zástupcu o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s registráciou za člena

Aké osobné údaje spracúvame a ako ich získavame?: 
Organizácia eRko-HKSD spracúva osobné údaje v rozsahu (1) meno a priezvisko člena organizácie, (2) dátum narodenia člena organizácie, (3) adresa 
trvalého pobytu člena organizácie, (4) typ znevýhodnenia člena organizácie, (5) emailová adresa člena organizácie, (6) telefónne číslo člena organizácie, 
(7) meno a priezvisko zákonného zástupcu člena organizácie mladšieho ako 18 rokov a (8) telefónne číslo a emailová adresa zákonného zástupcu člena 
organizácie mladšieho ako 18 rokov. Organizácia eRko-HKSD získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb - Vás ako členov alebo od Vašich zákonných 
zástupcov pri registrácii do organizácie eRko-HKSD.

Ako využívame Vaše osobné údaje?: 
Vaše osobné údaje využívame na 
- evidenciu členov v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a na preukazovanie počtu členov pre čerpanie dotácie 
na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou v znení neskorších prepisov a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie 
uzavretej medzi našou organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
- na evidenciu účastníkov podujatí organizovaných organizáciou pre čerpanie dotácie na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore 
práce s mládežou v znení neskorších prepisov a na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi našou organizáciou a Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a pre iných donorov, s ktorými má naša organizácia uzavreté zmluvy
- V prípade Vami daného súhlasu využívame Vami uvedený e-mail člena organizácie resp. zákonného zástupcu na zasielanie informácií o činnosti organ-
izácie vo forme newslettera.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?:
Vaše údaje potrebujeme na plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a tiež 
povinností v súvislosti s čerpaním dotácie na prácu s mládežou v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, alebo na základe našich 
oprávnených záujmov v súvislosti s plnením našich právnych povinností, ktoré nám vyplývajú zo zmlúv o čerpaní finančných prostriedkov na činnosť z iných 
grantových schém a od iných donorov, ako je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?: 
Na účel preukazovania počtu členov našej organizácie a uskutočnenia podujatí organizovaných našou organizáciou Vaše údaje poskytujeme Ministerstvu 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuvente – Slovenskému inštitútu mládeže. V prípade, že podujatie je hradené z iných finančných prostriedkov, 
poskytujeme Vaše údaje spracované na účely evidencie účastníkov podujatí k nahliadnutiu našim donorom, ak vykonávajú kontrolu oprávnenosti výdavkov 
pre splnenie zmlúv o poskytnutí týchto finančných prostriedkov.

Aké sú Vaše práva?:
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte: 
Právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva (na to slúži aj tento text ako aj 
informácie publikované na našich webových stránkach);
- Právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany našej organizácie;
- Právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;
- Právo na vymazanie Vašich osobných údajov predovšetkým a) ak už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie; b) ste odvolali súhlas na ich spracov-
anie; c) sa spracúvali nezákonne; d) ste oprávnene namietali voči ich spracúvaniu; alebo e) musia byť vymazané v zmysle právnych predpisov;
- Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak a) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým overíme ich správnosť; 
b) spracúvanie je protizákonné; alebo ak c) namietate proti ich spracúvaniu po dobu, kým overíme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi 
záujmami;
- Právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame na účely našich oprávnených záujmov;
- Právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb; 
- Právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421-2-3231-3220, e-mail: 
statny.dozor@pdg.gov.sk.

Ako chránime Vaše osobné údaje?:
Pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany Vašich osobných údajov využívame technické a organizačné opatrenia najmä ich chránime pred neoprávneným 
prístupom k nim a ich zneužitím nepovolanou osobou, zaisťujeme bezpečnosť našich IT systémov. Ak je to potrebné využívame na ochranu Vašich úda-
jov šifrovanie. Opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov v našej organizácii nájdete 
na webe: erko.sk/ochrana-osobnych-udajov.
Ak máte ďalšie otázky ohľadne ochrany osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mail: erko@erko.sk alebo na adrese: eRko - HKSD, Miletičova 7, 
821 08 Bratislava 2. 

Obrazové a obrazovo-zvukové záznamy z podujatí
Organizácia vyhlasuje, že obrazové a obrazovo-zvukové záznamy bude používať citlivo tak, aby nedošlo k ujme na právach účastníkov podujatia. Zákonný 
zástupca člena organizácie zároveň berie na vedomie, že tieto záznamy môžu byť poskytnuté aj Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Iuvente 
–Slovenskému inštitútu mládeže za účelom propagácie práce s mládežou na webových stránkach týchto inštitúcií prípadne v tlači a v médiách.
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