Centrum voľného času, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom
0902062038, e-mail: cvcteplicka@a g-mail.com, www.cvcteplickanadvahom

Žiadosť o prijatie
V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009, § 7 odst.2 žiadam o prijatie za člena Centra voľného času v
Tepličke nad Váhom (CVČ) :

V šk.r. 2019-2020 bude
navštevovať záujmový útvar :
Meno a priezvisko dieťaťa :
Dátum narodenia:

Adresa:
Údaje o rodičoch (pre členov mladších ako 18 rokov)
Meno, priezvisko otca:
Tel. kontakt
Meno, priezvisko matky:

∙Dieťa po skončení záujmového útvaru pôjde domov a) samé b) s rodičom, súrodencom, starým rodičom
c) (dopíšte inú možnosť) ......................................
Súhlas dotknutej osoby
Dolupodpísaný/-á zákonný zástupca dieťaťa / u osoby nad 18 rokov vlastný podpis dávam Centrumvoľného času,
Školská 1007/16, Teplička nad Váhom (ďalej len „CVČ“) súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom:
s uskladnením kópie zdravotného preukazu člena CVČ, ktorý je nevyhnutný pri poskytnutí prvej pomoci počas záujmových
krúžkov, letných táborov, na výletoch, súťažiach a iných záujmových podujatiach
s uvedením osobných údajov meno, priezvisko, dátum narodenia, školské zariadenie člena CVČna súpiske rôznych súťaží,
letných táborov, divadelných predstavení a iných podujatí v CVČ
s uvedením a sprístupnením 
osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, vek, školské zariadenie pre ubytovanie,
cestovné zľavy a cestovné pripoistenia na výletoch, letných táboroch a iných záujmových podujatiach
s uvedením a sprístupnením osobných údajov: 
meno, priezvisko, dátum narodenia, vek, školské zariadenie, pre zľavy do múzeí,
divadiel, kín a iných inštitúcií navštívených počas činnosti v CVČ
s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, ručných prác a videonahrávok – s uvedením: mena priezviska, veku člena
a školského zariadenia n
a webovej stránke a FB sídle CVČ na výsledkových listinách, nástenných tabuliach, vo verejných médiách
s uverejnením mena, priezviska, veku člena a školského zariadeniapri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých pri rôznych súťažiach
organizovaných v CVČ na webovej stránke a FB sídle CVČ na výsledkových listinách, nástenných tabuliach, vo verejných médiách
s uverejňovaním fotografií, videonahrávok a vystúpení členov CVČ na webovej stránke, FB sídle CVČ, nástenných tabuliach a
verejných médiách Môj súhlas je dobrovoľný a trvá počas obdobia členstva v CVČ Teplička nad Váhom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov majú zákonní zástupcovia možnosť kedykoľvek písomne odvolať.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom SR č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných
údajov“). Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v § 19 až § 30 zákona o ochrane osobných údajov a ktoré
upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
2.Zaväzujem sa, že zaplatím príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ v zmysle
zákona č.245/2008 a VZN Obce Teplička nad Váhom - 0,50€/mesačne
3.Beriem na vedomie, že podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 § 9 odst. 2 , môžem dieťa odhlásiť zo ZÚ len
písomnou žiadosťou.
4 Zaväzujem sa, že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa, alebo v najbližšom okolí,
oznámim túto skutočnosť aj do CVČ.
5.
Ďalej čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov podľa § 7a odsek 5 zákona č.
597/2003 Z.z. som poskytol iba jednému centru voľného času.
V Tepličke nad Váhom dňa . 9. 2019
podpis zákonného zástupcu,
u osoby nad 18 rokov vlastnoručný podpis
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