Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, Bojnice 97201
www.cvcbojnice.sk , cvcbojnice@centrum.sk , 046/540 26 24

EČP

ŽIADOSŤ o prijatie

____________

za člena centra voľného času na školský rok
Meno a priezvisko člena: __________________________________________________________________
Rodné číslo:_____________________________________________________________________________
Adresa:_________________________________________________________________________________
(názov ulice, súpisné číslo, orientačné číslo, názov obce, PSČ)
Tel. kontakt: __________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________________
Názov záujmového útvaru:
_________________________________________________________________________________________
Ochrana osobných údajov: „Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Povinné informovanie:
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

___________________________________
Podpis (člena)

Centrum voľného času JUNIOR, Školská 9, Bojnice 97201
www.cvcbojnice.sk , cvcbojnice@centrum.sk , 046/540 26 24

EČP

ŽIADOSŤ o prijatie

____________

za člena centra voľného času na školský rok 2019/2020
Meno a priezvisko člena: __________________________________________________________________
Rodné číslo:_____________________________________________________________________________
Adresa:_________________________________________________________________________________
(názov ulice, súpisné číslo, orientačné číslo, názov obce, PSČ)
Tel. kontakt: __________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________________
Názov záujmového útvaru:
_________________________________________________________________________________________
Ochrana osobných údajov: „Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Povinné informovanie:
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.
____________________________________
Podpis (člena)

