Centrum voľného času, ul. Československej armády 957/13,
028 01 Trstená
Tel : 043 / 5392 129, 0918 764 706, www.cvctrstena.sk,
e-mail : cvc@cvctrstena.sk
ŽIADOSŤ O PRIJATIE
ZA ČLENA ZÁUJMOVÉHO
ÚTVARU
www.cvctrstena.sk,
cvc@cvctrstena.sk
CENTRA VOĽNÉHO ČASU TRSTENÁ
Školský rok : 2021 / 2022
Žiadosť je nutné vypísať paličkovým resp. technickým písmom – čitateľne !!!
Názov záujmového útvaru 1
Názov záujmového útvaru 2
Názov záujmového útvaru 3
Meno a priezvisko dieťaťa:........................................................................................................
Dátum narodenia .............................. Škola : .............................................. Trieda :.............
Adresa trvalého pobytu dieťaťa:...............................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu : ...............................................................................
Tel. kontakt: ....................................................... e-mail: ........................................................
Informovaný súhlas podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.§2 bod y)
Súhlasím s poskytnutím osobných údajov za účelom evidencie člena záujmového útvaru v Centre
voľného času Trstená, podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zároveň vyplním
tlačivo, ktoré tvorí prílohu tejto žiadosti. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
prevádzkovateľa v zmysle čl.6 ods. 1/c Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/c Zákona 18/2018 Z. z.
Info na stránke
Rodičovský poplatok :
Rodičovské poplatky na školský rok 2021/2022 sú zmenené vo VZN mesta Trstená
č. 02/2021 nasledovne :
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so záujmovou činnosťou centra voľného času
prispieva zákonný zástupca mesačne sumou:
- 1,50 € za dieťa navštevujúce materskú školu
- 1,50 € za žiaka ZŠ a študenta SŠ s uplatneným vzdelávacím poukazom
- 3,00 € za žiaka ZŠ a študenta SŠ bez uplatneného vzdelávacieho poukazu
je potrebné uhradiť najneskôr do 15.10.2021 osobne v CVČ, prípadne prevodom na č. účtu
SK71 0200 0000 0019 4717 7057. Poplatok za druhý polrok je nutné uhradiť do 31.01.2022. Ak
dieťa navštevuje viacero ZÚ, poplatok hradí len za jeden krúžok. Po predložení dokladu zo
sociálneho úradu, že sa rodina nachádza v hmotnej núdzi, bude rodičovský poplatok členovi ZÚ
odpustený.
Riaditeľstvo CVČ Trstená informuje zákonného zástupcu, že dieťa v ZÚ CVČ nie je poistené.

V Trstenej dňa..........................................

..................................................
podpis zákonného zástupca

Centrum voľného času, ul. Československej armády 957/13, 028 01 Trstená
č.tel.: 043/5392 129, e-mail : cvc@cvctrstena.sk, web: www.cvctrstena.sk

Súhlas so spracúvaním osobných údajov - žiaci
Prevádzkovateľ, názov, právna forma, adresa
a kontakt

Centrum voľného času, ul. Československej
armády 957/13, 028 01 Trstená

Žiak, meno, priezvisko, adresa, dátum
narodenia
Zodpovedná osoba za ochranu osobných
údajov
práva dotknutej osoby

zodpovednaosoba@somi.sk, tel.: +421 48 4146 759
dotknutá osoba má všetky nižšie uvedené práva

Informácie o spracúvaných osobných údajoch
právny základ

spracúvanie je na základe súhlasu v zmysle čl.6 ods.
1/a Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/a Zákona
18/2018 Z.z

doba uchovávania

do pominutia účelu alebo do odobratia súhlasu

príjemcovia

prevádzkovateľ, MŠ SR

prenos do tretej krajiny

nebude

automatizované individuálne rozhodovanie
vrátane profilovania

nebude vykonávané

Účely spracúvania osobných údajov (krížikom prečiarknite Nie ak dávate súhlas, Áno ak nedávate
súhlas)
účel
rozsah osobných údajov
súhlas
uvedenie osobných údajov žiaka na súpisku
meno, priezvisko, dátum narodenia,
Áno /
pre rôzne žiacke a školské (aj mimoškolské)
trieda/ročník, škola, bydlisko, ktoré sú
Nie
súťaže, olympiády, športové súťaže a
potrebné na zaradenie žiaka do
predmetové olympiády aj na webovom sídle
jednotlivých súťažných kategórií,
MŠVVaŠ SR
zverejnenie informačných materiálov zo
meno, priezvisko, trieda, názov školy,
Áno /
školských podujatí v školskom časopise a na
individuálne a spoločné fotografie z týchto
Nie
webovom sídle školy. cvctrstena.sk
podujatí, video nahrávky z podujatí,
uvedenie a sprístupnenie osobných údajov pre meno, priezvisko, trieda, dátum narodenia,
Áno /
zabezpečenie ubytovania, cestovných zľav na škola, bydlisko,
Nie
školských výletoch a kurzoch.
uverejnenie literárnych a výtvarných na
meno, priezvisko, trieda,
Áno /
nástenkách, na chodbe školy a na webovom
Nie
sídle školy.cvctrstena.sk,
uvedenie a sprístupnenie osobných údajov pre meno, priezvisko, trieda, škola, dátum
Áno /
zabezpečenie zľavy na exkurzie do múzea,
narodenia,
Nie

divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií
navštívených počas školských akcií,
zverejnenie fotografií a videonahrávok na
webových stránkach sociálnych sietí
(www.facebook.sk/cvctrstena.sk

v rozsahu fotografie, videonahrávky

Áno /
Nie

Ktorýkoľvek súhlas môže byť kedykoľvek odobratý tou dotknutou osobou, ktorá ho poskytla alebo ktorýmkoľvek jej
pozostalým blízkym príbuzným písomne na adrese prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby. Odobratie súhlasu nemá
spätný účinok. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu
osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných
údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom,
ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

Súhlas na spracovanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem od
01.09.2021 na obdobie celého školského roka vrátane prázdnin júl - august 2022 na
cvctrstena.sk alebo do ukončenia členstva v záujmových útvaroch CVČ. Svojím podpisom
dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov
pre vyššie uvedené účely a rozsahy. Keď má menej ako 16 rokov, musí poskytnúť súhlas so
spracovaním mojich osobných údajov nositeľ rodičovských práv a povinností.
Dátum:
zástupcu:

Meno a podpis dotknutej osoby, zákonného

Vaše práva pri ochrane osobných údajov
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na
informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje
poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto
informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky
možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií,
ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo
neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v
prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu
spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme
mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať
Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné
alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré
ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov,
ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy
podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje
sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;
mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.

