
(Čestné vyhlásenie je potrebné vyplniť a vlastnoručne datovať a podpísať)

Čestné vyhlásenie tvorí prílohu k návrhu na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa zákona č. 308/1991 Zb. 

o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

Čestné vyhlásenie 

podľa § 12 písm. d) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských 

spoločností v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Ja, dole podpísaný 

Meno a Priezvisko: 

Rodné číslo: 

Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, PSČ, obec ): 

ako plnoletý občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 

čestne vyhlasujem, že 

sa hlásim k cirkvi Svedkovia Liehovovi, Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava (ďalej len „Cirkev“), podporujem návrh na 

jej registráciu, som jej členom, poznám základné články viery a jej učenie a som si vedomý práv a povinností, 

ktoré mi vyplývajú z členstva v tejto Cirkvi. 

Zároveň podpisom tohto čestného vyhlásenia dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 

1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľovi, t. j. členom 

prípravného výboru zakladanej Cirkvi, Cirkvi po jej registrácii, ustanoveným duchovným Cirkvi, či zriadeným 

reholiam a iným inštitúciám Cirkvi (ďalej len „prevádzkovateľ“) v rozsahu uvedenom v tomto čestnom vyhlásení, 

ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne a ktoré som ako dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi tým, že 

som mu ich sprístupnila v tomto čestnom vyhlásení, a to odo dňa udelenia tohto súhlasu na dobu neurčitú. 

Vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomý, že udelený súhlas môžem 

kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom emailovej adresy liehova@vypalen.sk alebo poštou na adrese 

sídla Cirkvi. Beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 

založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Zároveň ako dotknutá osoba súhlasím, aby prevádzkovateľ využíval, 

používal a poskytoval moje osobné údaje v uvedenom rozsahu tretím osobám, a to na účel registrácie Cirkvi, jej 

fungovania, podpory a propagácie, komunikácie s tretími osobami, ak takéto nakladanie s osobnými údajmi 

v styku s týmto tretími osobami je obvyklé, nevyhnutné, alebo vhodné a tiež, aby zaradil moje osobné údaje do 

databáz vedených prevádzkovateľom. Som si vedomý, že právnym základom spracúvania osobných údajov na 

uvedený účel je môj súhlas. 

Taktiež podpísaním tohto čestného vyhlásenia potvrdzujem, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť 

v súlade s § 19 zákona o ochrane osobných údajov, a teda, že mi boli poskytnuté všetky informácie, bol som 

poučený a som si vedomý svojich práv, a to zahŕňajúc právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným 

údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie 

spracúvania osobných údajov, právo na presnosť osobných údajov a právo podať návrh na začatie konania 

o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dátum: .................................................. 

       ................................................ 

  (podpis) 
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