
________________________________________________________________________________                                                 
Meno, priezvisko zákonného zástupcu, adresa 

                                                                                                   
                                                                                                                                      Centrum voľného času                                         
                                                                                                                                                  Školská 1007/16                                                    

                                                                                                                               013 01 Teplička nad Váhom   

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. 2018-2019 bude 

navštevovať záujmový  útvar : 
 

Meno a priezvisko :  

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 (podčiarknite) ab) s rodičom,  súrodencom, starým 

rodičom c) (dopíšte inú možnosť) ......................................                                                                                                             

Súhlas dotknutej osoby 

/v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Dolupodpísaný/-á zákonný zástupca dieťaťa / u osoby nad 18 rokov vlastný podpis dávam Centrum voľného času, 

Školská 1007/16, Teplička nad Váhom  (ďalej len „CVČ“) súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom: 

 zverejňovania informačných materiálov,individuálne a spoločné fotografie  z pravidelnej, príležitostnej a 
prázdninovej činnosti CVČ, na webovom sídle školského zariadenia, nástenkách v priestoroch CVČ  v 
rozsahu meno, priezvisko, názov ZÚ, názov CVČ                                         
                                                                                                                         Súhlasím   /    Nesúhlasím   
 zverejňovania výsledkov rôznych podujatí a súťaží  na webovom sídle CVČ, príp. na webovom sídle IS 
športu resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, názov ZÚ, názov CVČ,                                                                                                        
                                                                                                                        Súhlasím   /    Nesúhlasím 

 uvedenia osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola) na súpisku pre rôzne  
súťaže, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku;                                                                                        
                                                                                                                        Súhlasím   /     Nesúhlasím 

 zverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, respektíve ručných prác, ako aj s uvedením 
osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) v masovokomunikačných médiách, napr. 
školskom časopise, na webovej stránke                                                         Súhlasím   /     Nesúhlasím 
Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia povinnej školskej dochádzky žiaka. Súhlas so spracovaním 
osobných údajov obsiahnutých v bodoch platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní 
zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne odvolať. 
Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú 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 Z. z podľa rozhodnutia zriaďovateľa: 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   .9.2018                                                 podpis zákonného zástupcu, 

                                                                                                       u osoby nad 18 rokov vlastný pod 


