ŽIADOSŤ O PRIJATIE
za člena Centra voľného času

Názov záujmového útvaru ...........................................................................................................................
Meno a priezvisko člena
Adresa

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

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

Telef. kontakt

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

Dátum narodenia

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

Škola/zamestnanie...................................................................................
e-mail

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

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM 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) a so zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach
prevádzkovateľa.

Dátum .............................................

Podpis člena .............................................................................

Centrum voľného času, V jame 3, 917 01 Trnava

ROZHODNUTIE
o určení príspevku člena na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť
poskytovanú v školskom zariadení
Podľa zákona č. 245/2008 Z.z., § 141 ods. 6 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach a v súlade so
VŠEOBECNÝM ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava takto :

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času prispieva

dospelá osoba od 18 rokov mesačne sumou

10,00 €

Poplatok účastníka sa stanovuje na jeden záujmový útvar a je podľa § 2, ods. 1, písm. f/ zákona NR SR č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení zdrojom financovania CVČ a nie je možné
použiť ho na iné účely.

Poplatok ......................................... zaplatený dňa ......................................

V Trnave dňa

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

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ CVČ

V jame 3, 917 01 TRNAVA
033/3236695 - riaditeľ
033/3236696 - zástupkyňa riaditeľa
033/3236697 - pedagogické oddelenie
033/3236694,700 - ekonomické oddelenie
e-mail: trnava.cvc@gmail.com
web: http://cvc.trnava.sk

Trnava 5. 9. 2022

VEC

Rozhodnutie o prijatí do centra voľného času

Riaditeľ Centra voľného času v Trnave ako príslušný orgán podľa § 5, ods. 6, písmeno a, zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

prijíma
Meno a priezvisko :

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

Dátum narodenia :

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

Adresa trvalého bydliska :

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

Odôvodnenie :
V zmysle § 47, ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o Správnom konaní sa odôvodnenie neuvádza vzhľadom
k tomu, že v predmetnej veci sa v plnom rozsahu vyhovelo.
Poučenie :
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie riaditeľovi CVČ do 15 dní odo dňa doručenia.
Rozhodnutie dostanú :
1. Centrum voľného času
2. Člen CVČ

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

podpis člena CVČ

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

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ

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 o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).
Ja, dole podpísaný :

PLNOLETÝ:

meno a priezvisko:

..................................................................... ………….....

dátum narodenia: …………………………………………………………………
týmto dávam/-e Centrum voľného času, V jame 3, Trnava, so sídlom V Jame 3 Trnava, 91701, IČO: 00350052 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný
súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom:

1.

Súhlasím /
Nesúhlasím so zverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, respektíve ručných prác, ako aj s uvedením osobných údajov
dieťaťa (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) v masovokomunikačných médiách, napr. Na webovej stránke cvc.trnava.sk

2.

Súhlasím /
Nesúhlasím s uvedením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola) na súpisku pre rôzne súťaže
organizované CVČ, ktoré sú potrebné na zaradenie dieťaťa do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku;

3.

Súhlasím /
Nesúhlasím so zverejňovaním osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, trieda, škola) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v
rôznych súťažiach;

4.

Súhlasím /
Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, videonahrávok dieťaťa z akcií a podujatí CVČ, akadémií, športových a iných súťaží; na
webovej stránke cvc.trnava.sk

5.

Súhlasím /
Nesúhlasím s poskytnutím osobných údajov dieťaťa v rozsahu fotografií vyhotovených z akcií a podujatí CVČ, akadémií, športových
a iných súťaží zriaďovateľovi Prevádzkovateľa v rámci jeho propagácie.

Doba trvania súhlasu:
Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia návštev dieťaťa u Prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v bodoch 5. a 7. platí,
kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať. Po skončení
predmetnej doby bude súhlas uchovaný u Prevádzkovateľa po dobu stanovenú v registratúrnom pláne/poriadku.
Povinné informovanie:
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).
Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri
uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Prehlásenie prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť
Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke CVČ zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v nariadení GDPR a v zákone o ochrane
osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných
osôb. Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie.
V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe na
sekretariáte CVČ.

Vyhlásenia dotknutej osoby:
Dotknutá osoba svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámila so všetkými
informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie
sú pre dotknutú osobu zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli.

Dátum: ...............................

......................................................................
vlastnoručný podpis dotknutej osoby

