Centrum voľného času, Komenského 1163/40, 02401 Kysucké Nové Mesto
www.cvcknm.sk

cvcknm@cknm.sk

0414213294, 0911383140

Žiadosť oprijatie do Centra voľného času, Kysucké Nové Mesto

Vzmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 oškolskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času,
školskom hospodárstve astredisku odbornej praxe

Termín podania žiadosti je do 14.9.2018
Údaje o rodičovi/zákonnom zástupcovi
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Škola:
Záujmový útvar: JUDO

Telefón:
Mail:
Údaje o účastníkovi (dieťati, žiakovi)
Dátum narodenia:
Trieda:

Čestné vyhlásenie pre zber údajov pre školský rok 2018 / 2019
V súlade s ustanovením § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov ja ako
vyššie uvedený rodič/zákonný zástupca týmto čestne vyhlasujem, že udeľujem svoj súhlas na
započítanie vyššie uvedeného dieťaťa do zberu údajov len jedného školského zariadenia, ktorým je
školské zariadenie: Centrum voľného času, Komenského 1163/40, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
Svojím podpisom na tejto žiadosti potvrdzujem, že údaje tu uvedené sú pravdivé a úplné a že
som neudelil súhlas na zber údajov inému školskému zariadeniu.
Som si vedomý/á, že v prípade poskytnutia súhlasu na zber údajov súčasne aj inému
školskému zariadeniu som povinný/á uhradiť náklady na financovanie dieťaťa v plnej výške.
V ................................... dňa 14.9.2018

Podpis rodiča/zákonného zástupcu .....................................

Ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z.):
Ja vyššie uvedený a dolepodpísaný rodič/zákonný zástupca mojej dcéry/môjho syna v súlade
s ustanovením § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení vyhlasujem,
že slobodne a bez nátlaku súhlasím so spracovaním mojich a jeho/jej osobných údajov v rozsahu tejto
žiadosti ako aj so zhotovením fotografií a ich zverejnením na webstránke CVČ, nástenkách,
propagačných materiáloch a médiách na účel: zabezpečenie činnosti CVČ a prezentácia činnosti CVČ.
Poučenie:
Podľa § 14, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so
spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže
súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.
V tomto prípade to primerane platí pre rodiča/zákonného zástupcu dotknutej osoby.
Informácie týkajúce sa získavania a spracúvania osobných údajov podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018
Z.z. v CVČ sú k dispozícii na webstránke CVČ, na nástenke v priestoroch CVČ a u riaditeľky CVČ.
V ................................... dňa 14.9.2018

Podpis rodiča/zákonného zástupcu .....................................

