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Prihláška člena komunity kybernetickej bezpečnosti

Vaša organizácia 

Názov organizácie 

Adresa 

Identifikačné číslo organizácie 

Je toto hlavné sídlo vašej organizácie? 

Je vaša organizácia dcérskou spoločnosťou inej 
organizácie? 

Ak nie, uveďte názov a adresu hlavného 
sídla / ústredia 

Webové sídlo 

Telefónne číslo 

Emailová adresa 

Typ organizácie 

Má vaša organizácia dcérske spoločnosti v iných 
členských štátoch EÚ (vrátane krajín 
EEA/EFTA)? 

Ak áno, uveďte konkrétne 

Vlastníte väčšinové podiely v organizáciách so 
sídlom mimo členského štátu (vrátane krajín 
EEA/EFTA)?    
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Ak áno, uveďte konkrétne 

Spĺňa vaša organizácia požiadavky uvedené 
v článku 136 Nariadenia o rozpočtových 
pravidlách EÚ1  

Prečítali ste a prijímate podmienky 
spracúvania osobných údajov? 

Hlavný zástupca člena / kontaktná osoba organizácie 

Meno 

Pozícia 

Pohlavie 

Email 

Telefónne číslo

Uveďte odbornosť kontaktnej osoby v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti 

Oblasti činností / expertíza organizácie 

Prevažujúce odborné znalosti vašej organizácie
(podľa čl.8 ods. 3 Nariadenia) 

Odbornosť (expertíza) – podrobný opis 

Odbornosť podľa taxonómie kybernetickej 
bezpečnosti 

Ako a v čom môžete prispieť k cieľom a úlohám 
komunity? 

1 European Commission, Directorate-General for Budget, Financial regulation applicable to the general budget of the Union: 
July 2018, Publications Office, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2761/816722   

Preferovaná pracovná skupina
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Podmienky spracúvania osobných údajov 
NCC -SK bude spracúvať osobné údaje v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov 
(GDPR). Účelom spracúvania osobných údajov je: vedenie agendy národnej komunity kyberneticko- 
bezpečnostných kompetencií, tvorba a vedenie zoznamu členov komunity, oslovovanie potenciálnych 
členov, zasielanie výstupných materiálov členom.  
Právnym základom spracúvania je: 

• čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Zákonná povinnosť – plnenie povinností v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2021/887 ktorým sa zriaďuje Európske centrum
odvetvových, technologických a výskumných kompetencií  a sieť národných koordinačných
centier,

• čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR Plnenie zmluvy – spracúvanie osobných údajov na základe
akceptovanej prihlášky o členstvo a v súlade so Štatútom NCC-SK a Kódexu správania členov.

V zmysle čl. 8.4 Nariadenia je NCC-SK oprávnené vykonať bezpečnostné posúdenie žiadateľa. V takom 
prípade NCC-SK požiada žiadateľa, aby písomne vyhlásil, že spĺňa podmienky stanovené v Prílohe č. 
6. štandardu č. 04 RIADENIE ČLENSTVA V KOMUNITE.
Subjekt potvrdí, že všetky informácie uvedené v tomto registračnom formulári sú pravdivé a správne. 
Subjekt zoberie na vedomie a tým odsúhlasí, že informácie poskytnuté v procese registrácie budú 
zdieľané s ECCC a ostatnými NCC zriadenými jednotlivými členskými štátmi v súlade s Nariadením.   
Subjekt zoberie na vedomie a tým odsúhlasí, že vyznačené informácie budú verejne dostupné na 
webových stránkach ECCC a NCC zriadených každým členským štátom v súlade s Nariadením, najmä: 

a) názov organizácie
b) krajina, v ktorej je organizácia zriadená
c) webové sídlo organizácie
d) typ organizácie, ako sa predpokladá v čl. 8 ods. 3 Nariadenia
e) oblasti činnosti organizácie

Dátum Podpis* 

*Súbor je možné podpísať elektronickým podpisom v zmysle zákona c ̌. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôveryhodných službách). Podpísanú prihlášku je možné odoslať 
elektronickjou poštou na adresu prihlaska@cybercompetence.sk, alebo vytvorením všeobecného podania prostredníctvom 
portálu www.slovensko.sk poskytovateľovi služby: Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.
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