
   

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA (meno, priezvisko, adresa) 
Centrum voľného času,  

Školská 1007/16, 
 013 01 Teplička nad Váhom                          

ŽIADOSŤ O PRIJATIE 
 

Žiadam o prijatie  svojho dieťa ............................................................................................... , 

narodené:.........................., bytom: 

.....................................................................................................,     do denného tábora, 

Z každého rožka trošku  v termíne od 06.07.2020 do 10.07. 2020.  

 

Telefonický kontakt na rodičov: Domov: ...............................do práce: .................................... 

mobilný tel. ............................ 

 E-mailový kontakt na rodičov: .................................... 

Dátum ........................................    ............................................... 
         podpis rodiča 

Súhlas dotknutej osoby 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Dole podpísaný zákonný zástupca   ............................................................................................ 

trvalým bydliskom     ............................................................................................  dávam Centru 

voľného času, Školská 1007/16, 013 01 Teplička nad Váhom súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom: 

• zverejňovania informačných materiálov z podujatí v priestoroch CVČ na webovom sídle CVČ, facebookovej stránke CVČ,  
a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,     
• zverejňovania výsledkov súťaží organizovaných CVČ v priestoroch CVČ na webovom sídle CVČ, facebookovej stránke 
CVČ,  vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne, 
• uverejňovanie literárnych, výtvarných, hudobných a ručných prác v priestoroch CVČ na webovom sídle CVČ, facebookovej 
stránke CVČ, a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne, 
• zverejňovania súpisiek pre rôzne žiacke a mimoškolské súťaže, 
• poskytovania osobných údajov pre ubytovanie, cestovné zľavy, ... na výletoch, kurzoch, pri zľavách na vstup do múzeí,     
• k ďalších inštitúcií navštívených počas letného  prázdninovej činnosti a ďalších akciách organizovanými CVČ, 
v rozsahu: - meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, škola, názov CVČ,  
 áno                          nie              
⸳  zverejňovania informačných materiálov z podujatí organizovanými CVČ v priestoroch CVČ na webovom sídle CVČ, 
facebookovej stránke CVČ a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,   
• zverejňovania výsledkov súťaží organizovaných CVČ v priestoroch CVČ na webovom sídle CVČ, facebookovej stránke 
CVČ, vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne, 
• uverejňovanie literárnych, výtvarných, hudobných a ručných prác v priestoroch CVČ na webovom sídle CVČ, facebookovej 
stránke CVČ, webovej stránke a vo verejnoprávnych médiách regionálnej a celoslovenskej úrovne,  
v rozsahu: individuálne a spoločné fotografie, video, 
              áno                           nie               
Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie, udeľujem dobrovoľne  na obdobie podľa 
prihlášky menovaného dieťaťa do CVČ Teplička nad Váhom.  
Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní 
práv dotknutých osôb.  
 
 

V ..............................................., dňa  uviesť dátum 

...................................................,  , podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

 


