MO SRZ v Banskej Štiavnici, Dolná 18, Banská Štiavnica, 969 01
www.tajchy.sk

Žiadosť o prijatie do detského rybárskeho krúžku v šk. roku............

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času,
školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Škola:

Údaje o rodičovi/zákonnom zástupcovi
Telefón:
Mail:
Údaje o účastníkovi (dieťati, žiakovi)
Dátum narodenia:
Trieda:

Ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov):
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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 prevádzkovateľa detského rybárskeho krúžku, nástenkách,
propagačných materiáloch a médiách na účel: zabezpečenie a prezentácia činnosti.
Poučenie:
Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov sú k dispozícii na webstránke
základnej organizácie, na nástenke v priestoroch základnej organizácie a u štatutárnych zástupcov.
Sáhlasím aby moja dcéra/môj syn bol prepravovaný osobnými autami vedúcich krúžku, pri precvičovaní
praktických činností na revíry MO.

V ................................................................... dňa ............................
Podpis rodiča/zákonného zástupcu ..................................................
UPOZORNENIE !
V prípade, že Vaše dieťa trpí nejakým vážnym ochorením, o ktorom by bolo vhodné informovať vedúceho krúžku,
prosíme nezabudnite tak urobiť v záujme Vášho dieťaťa.
MO SRZ Banská Štiavnica : www. tajchy.sk
E-mail : info@tajchy.sk
Vedúci krúžku : Ivan Chladný tel. 0915802961 E-mail : ivan.chladny@gmail.com
Ján Ladányi tel. 0944492134 E-mail : c-maxik@azet.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov – pre členov ZÚ
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 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
meno a priezvisko zákonného zástupcu: ....................................................................................................
meno a priezvisko ŽIAKA / ŽIAČKY: .........................................................................................................
dátum narodenia: .................................
týmto dávam/-e MO SRZ V Banskej Štiavnici, Dolná 18 (Ďalej len: „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný
súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom:
1.
Súhlasím
/
Nesúhlasím s uvedením osobných údajov žiaka (meno,
priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola) na súpisku pre rôzne súťaže, ktoré sú potrebné na zaradenie
žiaka do jednotlivých kategórií aj podľa veku;
2.
Súhlasím
/
Nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov
žiaka (meno, priezvisko, dátum narodenia) na účely poistenia na akciách organizovaných
Prevádzkovateľom;
3.
Súhlasím
/
Nesúhlasím so zverejňovaním výtvarných a iných prác, ako aj
s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) na webovej stránke
Prevádzkovateľa.
4.
Súhlasím
/
Nesúhlasím so zverejňovaním osobných údajov žiaka (meno,
priezvisko, trieda, škola) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych súťažiach;
5.
Súhlasím
/
Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, videonahrávok žiaka
zo záujmových útvarov, sústredení, podujatí, akadémií, športových a iných súťaží, na webovej stránke
Prevádzkovateľa.
Doba trvania súhlasu:
Predmetný súhlas sa udeľuje pokiaľ žiak navštevuje Rybársky krúžok alebo je členom MO SRZ. Súhlas so spracovaním
osobných údajov obsiahnutý v bodoch 3.,4.,5., platí. kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia
možnosť akýkoľvek bod súhlasu odvolať.

Podpis zákonného zástupcu: ............................................................................................

