
Centrum voľného času Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo 

  tel.: 043/558 2004, www.cvcno.edu.sk , cvc.majak@orava.sk 

  

ŽIADOSŤ  
O PRIJATIE DO CENTRA VOĽNÉHO ČASU MAJÁK  

 
 Šk. rok:   2019 /20 

 

 

 

 
V Námestove: ........................................                         ...........................................................     

                                                                                               Podpis zákonného zástupcu                                                                                   

                                                                                             alebo plnoletého člena krúžku 

 

 

 

Záujmový útvar: 

 

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

 

Dátum narodenia:............................................ Telefón: .......................................................... 

 

Škola/zamestnanie: ..................................................................................Trieda: .................... 

 

Adresa bydliska: ........................................................................................................................ 

 

....................................................................................................... PSČ : .................................. 

 

Údaje o rodičoch pre členov mladších ako 18 rokov (povinné údaje): 

 

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

 

Telef. kontakt: ........................................................................................................................... 

 

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

 

Telef. kontakt: ........................................................................................................................... 

E-mailová adresa jedného z rodičov:...................................................................................... 

Dieťa (člen) bude chodiť zo ZÚ:      a) samé 

           b) v sprievode: ............................................................ 

 

Upozornenie (zdravotný stav, iné): ....................................................................................... 

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

 

http://www.cvcno.edu.sk/
mailto:cvc.majak@orava.sk


Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Ja,  dolupodpísaný zákonný zástupca  
meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................... 
trvalé bydlisko: ............................................................................................................................ 
 
žiaka / žiačky / dieťaťa (ďalej len dieťa) 
meno a priezvisko: .................................................... , dátum narodenia: .................................. 
 
týmto dávam Centru voľného času Maják (ďalej len CVČ ) súhlas na spracúvanie jeho osobných 
údajov za účelom: 
            súhlasím/nesúhlasím 

1. 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, fb stránke CVČ, v médiách a v školskom časopise Cengáč  
súhlasím/nesúhlasím                                  

2. so zverejňovaním  individuálnych a spoločných fotografií a videozáznamov z činnosti 
CVČ Maják na webovom sídle CVČ, fb stránke CVČ, nástenkách CVČ, v publikačných 
materiáloch a pre potreby prezentácie aktivít CVČ v médiách                           
 súhlasím/nesúhlasím 

3. s uskladnením kópie zdravotného preukazu dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí 
prípadnej prvej pomoci dieťaťu počas trvania letného tábora,   súhlasím/nesúhlasím 

4. 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) 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 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 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené   v § 19 až  30 Zákona SR č. 18/2018, 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 § 19 až 30 Zákona SR č. 18/2018. Uvedené 
informácie sú pre zákonného zástupcu zrozumiteľné a ich obsahu porozumel. 
 

 
Dátum: ........................................                      ............................................................................. 
 
  *Nehodiace sa  prečiarknite                                                                     vlastnoručný podpis zákonných zástupcov 

 


