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PRIHLÁŠKA DO KLUBU ABSOLVENTOV FIF UK – ALUMNI KLUB 
 
Ďakujeme za Váš záujem o členstvo v Klube absolventov Filozofickej fakulty UK. 
 
Alumni klub prijíma nových členov na základe kompletnej prihlášky. Vznik členstva nastáva 
zápisom do zoznamu členov Alumni klubu, najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia 
kompletnej prihlášky. Túto prihlášku je možné zaslať poštou na adresu Filozofická fakulta 
UK, Gondova 2, 811 02 Bratislava alebo oscanovanú na e-mailovú adresu: 
fif.alumni@uniba.sk  
 
Členstvo v Alumni klube je dobrovoľné. 
 
  

Meno*  

Priezvisko*  

Rodné priezvisko, resp. 
priezvisko na diplome* 

 

Tituly pred menom*  

Tituly za menom  

Rok ukončenia posledného 
štúdia na Filozofickej 
fakulte UK* 

 

Odbor štúdia 1*  

Odbor štúdia 2   

Pracujete v odbore, ktorý 
ste vyštudovali?  

áno   /    nie 

V akej oblasti pracujete?  

Korešpondenčná adresa  

Ulica a číslo*  

Obec*  

PSČ*  

Štát*  
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E-mailová adresa*  

Telefónny kontakt   

Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné. 
 
Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov potrebných na vedenie zoznamu členov 
Alumni klubu. 
 

   Súhlasím so zasielaním newslettera, pozvánok na akcie a ďalších informácií o Alumni 
klube. Tento súhlas možno kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu 
fif.alumni@uniba.sk 

Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám a môžu byť 
zverejnené na webovej stránke Alumni klubu v rozsahu meno a priezvisko. Prevádzkovateľ 
bude spracovávať vaše osobné údaje po dobu vášho členstva. 
V zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov máte 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.   

 
 
  
 
 
Dátum  ...............................  Podpis  ............................................................    
 
 
 
 
 
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo uplatnenia svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 
môžete kontaktovať zodpovednú osobu na Univerzite Komenského na e-mailovej adrese: dpo@uniba.sk 
alebo korešpondenčnej adrese: Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum informačných technológií UK, 
Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1, Slovenská republika. 
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