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ŽIADOSŤ o prijatie 
za člena centra voľného času na školský rok  

 

 

EČP 

 

____________ 

 

Meno a priezvisko člena: __________________________________________________________________  

Rodné číslo:_____________________________________________________________________________ 

Adresa:_________________________________________________________________________________ 

(názov ulice, súpisné číslo, orientačné číslo, názov obce, PSČ) 

Škola / zamestnanie:_______________________________________________________________________ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:________________________________________________________ 

Tel. kontakt: __________________________________  

e-mail: __________________________________________________________________________________ 

Vzdelávací poukaz: áno / nie ________________________________________________________________ 

                     (ak áno, uviesť názov krúžku) 

 

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. 

 

Prehlasujem, že zdravotný stav môjho dieťaťa zodpovedá uvedenému druhu činnosti daného záujmového 

útvaru. 

 

Súhlasím, aby sa môj syn/dcéra zúčastnil/a všetkých aktivít organizovaných CVČ JUNIOR Bojnice. Podľa § 2 

písm. y) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, sa informovaným súhlasom rozumie písomný súhlas fyzickej osoby, 

v ktorom sa okrem jej vlastnoručného podpisu uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu.  

 

 

 

 

____________________________________ 

 

                 Podpis zákonného zástupcu (člena)  

http://www.cvcbojnice.sk/
mailto:cvcbojnice@centrum.sk
http://www.osobnyudaj.sk/informovanie


Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

 
Ja, dole podpísaný zákonný zástupca     ............................................................................................ 

 
Žiaka/Žiačky: meno a priezvisko:..................................................................................   dátum narodenia:....................................  

 
týmto dávam/-e Centru voľného času JUNIOR Bojnice, Školská 9, 972 01 Bojnice, IČO: 36126896 (Ďalej len: „Prevádzkovateľ“) 

dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom: 
 

1. Súhlasím / Nesúhlasím s uvedením osobných údajov člena záujmového útvaru (meno, priezvisko, dátum 

narodenia, trieda, škola) na súpisku pre rôzne žiacke a školské, aj mimoškolské súťaže, ktoré sú potrebné na zaradenie člena 

záujmového útvaru do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku; 
 

 

2. Súhlasím  / Nesúhlasím so zverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, respektíve ručných prác, ako 

aj   s   uvedením   osobných   údajov    člena   záujmového   útvaru   (meno,   priezvisko,   záujmový   útvar,   škola,   vek)       v 

masovokomunikačných médiách, napr. v tlači, televízií webovej stránke CVČ Bojnice, webovej stránke mesta a na stránkach 

sociálnych sietí CVČ Bojnice. 
 

3. Súhlasím  / Nesúhlasím so zverejňovaním osobných údajov člena záujmového útvaru (meno, priezvisko, trieda, 

škola) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských súťažiach; 
 

4. Súhlasím  / Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, videonahrávok člena záujmového útvaru z akcií a podujatí, 

akadémií, športových a iných súťaží v tlači, webovej stránke CVČ Bojnice , na stránkach sociálnych sietí CVČ Bojnice a v 

priestoroch sídla CVČ Bojnice. 
 

5. Súhlasím  / Nesúhlasím so zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, záujmového útvaru, člena záujmového 

      útvaru pri zverejňovaní v časopise CVČ 

 
Doba trvania súhlasu: 

Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia školskej dochádzky člena záujmového útvaru u Prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním 

osobných údajov obsiahnutých v bodoch 8., 9. platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť 

akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať. 

 

Povinné informovanie: 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR 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 čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti 

prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu: 

Zákonný zástupca svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami uvedenými v 

tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre zákonného zástupcu zrozumiteľné a ich 

obsahu porozumel. 

 

 
Dátum: ............................... ...................................................................... 

      vlastnoručný podpis zákonného zástupcu 
 

Prehlásenie prevádzkovateľa: 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby 

(DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke školy zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce 

sa v nariadení GDPR a v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných 

incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. 

Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-19044 

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: 

www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu. 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

