
Centrum voľného času Pyramída, Jánošíkova 1 Nové Zámky, 940 78
Email:  cvcpyramida.admin@centrum.sk

PRIHLÁŠKA 

DO LETNÉHO TÁBORA CVČ 2021

1. Turnus 06.07. – 09.07.2021
2. Turnus 12.07. – 16.07.2021
3. Turnus 19.07. – 23.07.2021
4. Turnus  26.07. – 30.07.2021

*Prosím, zakrúžkujte zvolený týždeň

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

Dátum narodenia:............................ Bydlisko:............................................................

Tel. číslo - matka:.......................................... otec:.....................................................

Upozorňujeme vedúcich tábora na tieto skutočnosti (neplavec, alergie, lieky, ...):

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

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

Odchod dieťaťa z tábora (nehodiace sa preškrtnúť):

Samé (uviesť čas):.......................... v sprievode:.......................................................

Svojím  podpisom  potvrdzujem,  že  som  bol/a  oboznámený/á
o TÁBOROVÝCH  PODMIENKACH  a  SÚHLASÍM/NESÚHLASÍM  so
zverejňovaním fotografií môjho dieťaťa na FB a web stránke  CVČ.

V Nových Zámkoch, dňa...........................          .................................................
          podpis zákonného zástupcu

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

pre prevádzkovateľa

Centrum voľného času Pyramída, Jánošíkova 1, Nové Zámky /ďalej len „CVČ“/
IČO:  37861051

Ja, podpísaný zákonný zástupca /meno a priezvisko/:  ...............................................................

člena/ky CVČ: ........................................................... Dát. narod.:  .............................................
 
SÚHLASÍM:

1. s uskladnením  kópie  zdravotného  preukazu člena  CVČ,  ktorý  je  nevyhnutný  pri
poskytnutí  prvej  pomoci  počas  záujmových krúžkov,  letných táborov,  na  výletoch,
súťažiach a iných záujmových podujatiach

2. s uvedením  osobných  údajov  meno,  priezvisko,  dátum  narodenia,  školské
zariadenie člena  CVČ  na  súpiske  rôznych  súťaží,  letných  táborov,  divadelných
predstavení a iných podujatí v CVČ

3. s uvedením a sprístupnením osobných údajov:  meno, priezvisko, dátum narodenia,
vek,  školské zariadenie pre  ubytovanie,  cestovné zľavy a cestovné pripoistenia  na
výletoch, letných táboroch a iných záujmových podujatiach 

4. s uvedením a sprístupnením osobných údajov:  meno, priezvisko, dátum narodenia,
vek,  školské  zariadenie, pre  zľavy  do  múzeí,  divadiel,  kín  a iných  inštitúcií
navštívených počas činnosti v CVČ

5. s uverejňovaním  literárnych,  výtvarných,  hudobných  diel,  ručných  prác
a videonahrávok – s uvedením: mena priezviska, veku člena  a školského zariadenia
na webovej stránke a FB sídle CVČ na výsledkových listinách, nástenných tabuliach, 
vo verejných médiách

6. s uverejnením mena, priezviska, veku člena a školského zariadenia pri zverejňovaní
výsledkov dosiahnutých pri rôznych súťažiach organizovaných v CVČ
na webovej stránke a FB sídle CVČ na výsledkových listinách, nástenných tabuliach, 
vo verejných médiách

7.     s uverejňovaním fotografií, videonahrávok a vystúpení členov CVČ   na webovej 
  stránke, FB sídle CVČ, nástenných tabuliach a verejných médiách

Môj súhlas je dobrovoľný a trvá počas obdobia členstva v CVČ Pyramída.

Dátum: ...................................   .................................................
       podpis zákonného zástupcu

V zmysle § 14 ods.3 zákona č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
založenom  na súhlase pred jeho odvolaním, pred poskytnutím  súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti 
informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.
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