
CENTRUM VOĽNÉHO ČASU MAJÁK, Komenského 487, 029 01 NÁMESTOVO 

PRIHLÁŠKA DO PRÍMESTSKÉHO LETNÉHO TÁBORA

Názov tábora: .................................................... Termín: ............................Cena: ................................

Meno a priezvisko: ...................................................................................................................................

Dátum narodenia: ..................................................... Rodné číslo:....................................................

Adresa: ........................................................................................... PSČ: ..........................................

Zdravotná poisťovňa: ..............................................................................................................................

Zákonný zástupca: ...................................................................................................................................

Tel. číslo:.................................................. E-mail:.....................................................................................

Dieťa bude chodiť z prímestského tábora domov: a) samé b) v sprievode ...............................................

PREHLÁSENIE RODIČA

Súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo prímestského tábora v termíne...................................................

Som si vedomý záväznosti tejto prihlášky, ako aj uhradenia nákladov spojených s činnosťou

v prímestskom tábore vo výške ..................€.

Taktiež sa zaväzujem uhradiť prípadné škody, ktoré by moje dieťa spôsobilo na verejnom

majetku či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti.

INFORMÁCIE O STORNO POPLATKU:

Ak sa Vaše dieťa pre chorobu, alebo z iných vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prímestského

tábora a prihlášku zrušíte, budeme Vám účtovať nasledovné poplatky:

• 2 týždne pred nástupom do Vami vybraného prímestského tábora 50% z ceny,

• 1 týždeň pred nástupom 70 % z ceny a v deň nástupu 100% z ceny,

• v prípade, že si nájdete náhradu, bude Vám vrátená celá suma 100%.

UPOZORNENIE: Za stratu hodnotných vecí nezodpovedáme.

V ............................................... dňa ....................................

......................................

Podpis rodiča 

(zákonného zástupcu) 



SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ja,  dolu podpísaný zákonný zástupca 

meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................................

trvalé bydlisko: .........................................................................................................................................

žiaka / žiačky / dieťaťa (ďalej len dieťa)

meno a priezvisko dieťaťa: ...................................................... , dátum narodenia:.................................

týmto dávam Centru voľného času Maják (ďalej len CVČ) súhlas na spracúvanie jeho osobných

údajov za účelom:

*súhlasím/nesúhlasím

• so zverejňovaním informačných materiálov, výtvarných, literárnych a ručných prác, ako aj

s uvedením osobných údajov dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, vek, škola na webovom

sídle CVČ, v médiách a v školskom časopise Cengáč

*súhlasím/nesúhlasím

• so zverejňovaním individuálnych a spoločných fotografií a videozáznamov z činnosti počas

letného tábora na webovom sídle CVČ, nástenkách CVČ, v publikačných materiáloch a pre

potreby prezentácie aktivít CVČ v médiách

*súhlasím/nesúhlasím

• s uskladnením kópie zdravotného preukazu dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí

prípadnej prvej pomoci dieťaťu počas trvania letného tábora, súhlasím/nesúhlasím

• s uvedením a sprístupnením osobných údajov dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, dátum

narodenia, rodné číslo na účely poistenia, zliav vstupného (hrady, múzeá, kúpaliská a iné

atrakcie)

Predmetný súhlas sa udeľuje na obdobie letných prázdnin. Súhlas so spracovaním osobných

údajov obsiahnutých v bodoch 1. a 2. platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy má zákonný

zástupca možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne alebo elektronicky 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 takých údajov, ktorým sa zrušuje

smernica 95/46 ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

GDPR. Uvedené informácie sú pre zákonného zástupcu zrozumiteľné a ich obsahu porozumel.

vlastnoručný podpis zákonného 

zástupcu

...........................................................

*nehodiace sa prečiarknite

V ............................................... dňa .............................


