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Žiadosť o prijatie
Do CVČ Trend v školskom roku 2022/2023
Názov záujmového útvaru .............................................................................
Meno a priezvisko dieťaťa : .......................................................................... narodený (á) : ...................................................
Trvalé bydlisko : .................................................................................. telefón zák.zást. : .........................................
Škola : ..................................................................................................................... trieda : ........................................
Súhlasím s účasťou môjho dieťaťa v záujmovom útvare CVČ Trend ( u dieťaťa mladšieho ako 15 rokov) a použitím osobných
údajov a fotografií pre potreby CVČ trend podľa zákona č. 428/2002 Z.z.
Počítam – nepočítam (nehodiace sa prečiarknite) s odovzdaním vzdelávacieho poukazu pre CVČ Trend do
15. septembra 2022.
Čestné vyhlásenie pre zber údajov
Meno a priezvisko dieťaťa : .....................................................................................................................................
Dátum a miesto narodenia : ......................................................................................................................................
Adresa : ......................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko zákonného zástupcu : ...................................................................................................................
Adresa : .......................................................................................................................................................................
Kontakt : .....................................................................................................................................................................
Zaväzujem sa, že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa alebo v najbližšom okolí, oznámim túto
skutočnosť riaditeľstvu CVČ.
Názov školského zariadenia, ktoré dieťa navštevuje :
Centrum voľného času – Trend
Adresa zariadenia : Obrancov mieru 7, Detva 962 12
Súhlas dotknutej osoby
/v zmysle nariadenia 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)/
svojím podpisom dávam CVČ Trend súhlas na spracúvanie osobných údajov môjho dieťaťa za účelom:
 zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školy/školského zariadenia, v rozsahu meno,
priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí,
 zverejňovania výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy/školského zariadenia, príp. na webovom sídle IS športu resp.
webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, trieda, názov školy,
 zverejňovania výsledkov predmetových olympiád na webovom sídle školy/školského zariadenia, resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v
rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy,
 súhlasím, aby identifikačné údaje o mojom dieťati boli poskytnuté do zberu údajov
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie školského
roka 2022/2023. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR 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). Bol som poučený o
právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v
článkoch 12 až 22.
Súhlasím, aby identifikačné údaje o mojom dieťati boli poskytnuté do zberu údajov pre školské zariadenie : CVČ Trend Detva. Som si vedomý
/á následkov nepravdivého čestného vyhlásenia ( § 39 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov a § 21 ods. 1 písm. f
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.
Ďalej čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov podľa § 7a odsek 5 zákona č. 597/2003 Z.z. som poskytol iba jednému centru
voľného času.

V ..........................................

........................................................
podpis zákonného zástupcu
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ROZHODNUTIE
Riaditeľka CVČ v Detve podľa § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prijíma
Meno a priezvisko žiaka: ....................................................... narodený/á: ................................. bytom
............................................................................... PSČ ............................do CVČ Trend Detva v školskom
roku 2022/2023 na .......................................................... krúžok.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
riaditeľke CVČ, ktorá rozhodnutie vydala. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov (odvolania) je
rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Mgr. Yveta Unterfrancová, riaditeľka CVČ
Rozhodnutie dostanú:
1. Zákonný zástupca žiaka
2. K spisu CVČ

Prevzal:..................................................
/podpis zákonného zástupcu/

Dňa:

