Prihláška na štúdium v centre voľného času
Názov a adresa SCVČ:

Súkromné centrum voľného času, Bernolákova 17, 080 01 Prešov

Odbor:..........................................................................................................................

Meno a priezvisko žiaka (žiačky):.......................................................................................................................................
Dátum
narodenia:

deň ..................................................
mesiac .............................................
rok ...................................................
rodné číslo........................................
miesto narodenia.............................

národnosť: ......................................................................
štátne občianstvo: ...........................................................
MŠ/ZŠ:
.........................................................................................
názov

ulica

miesto

.............................
trieda

Meno a priezvisko otca:..................................................................................... e-mail*...................................................
bydlisko:............................................................................................................. telefón ...................................................
ulica, číslo domu, mesto/obec, PSČ

Meno a priezvisko matky:.................................................................................. e-mail*...................................................
Bydlisko: £ rovnaké ako otec
£ iné, vypíšte.................................................................................... telefón...................................................
ulica, číslo domu, mesto/obec, PSČ

Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné podmienky a informácie o štúdiu uvedené v prílohe č. 1 tejto prihlášky
v súkromnom centre voľného času, nemám námietky voči ich forme a obsahu a budem plniť povinnosti určené v nich
a povinnosti určené školským poriadkom pre SCVČ.
V Prešove, dňa...........................................

....................................................................
podpis zákonného zástupcu

*v prihláške musí byť vyplnená aspoň jedna e-mailová adresa, viď. príloha 1, ods. 8

Čestné vyhlásenie
pre zber údajov podľa § 7a odsek 4 až 6 zákona č. 597/2003 Z. z.
ŽIAK: meno a priezvisko.....................................................................................................................................................
dátum a miesto narodenia.................................................................................................................................................
ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA: meno a priezvisko...............................................................................................................
trvalý pobyt........................................................................................................................................................................
týmto čestne vyhlasujem, že uvedený žiak navštevuje/nenavštevuje* (*správne zakrúžkujte) viac SCVČ
a dávam súhlas SCVČ Bernolákova 17, Prešov na započítanie žiaka do zberu údajov pre účely rozdeľovania
a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam, v tomto a nasledujúcich kalendárnych rokoch, až do ukončenia
poskytovania vzdelávania v tomto SCVČ. Čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov som poskytol
iba jednému SCVČ. Každú zmenu v čestnom vyhlásení bezodkladne písomne oznámim.

V Prešove, dňa..................................

...............................................
podpis zákonného zástupcu

Súhlas na spracovanie osobných údajov
Dolupodpísaný zákonný zástupca dieťaťa:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:............................................................................................................................
Bydlisko:.............................................................................................................................................................................
týmto dávam súhlas SCVČ Bernolákova 17, 080 01 Prešov, IČO 42228824, DIČ 2120393726, na spracúvanie mojich
osobných údajov a osobných údajov dieťaťa prihláseného na krúžok na nasledovné účely:
● aby poverení a zodpovední zamestnanci školy spracovávali tieto údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum
narodenia, rodné číslo, meno otca a matky, adresa, telefonický kontakt a e-mailová adresa, na účely zabezpečenia
výchovno-vzdelávacieho procesu a všetky účely s ním súvisiace.
● súhlasím aj so spracovávaním spoločných a individuálnych fotografií a videozáznamu z vyučovania alebo vystúpení,
na ktorých je zachytené dieťa prihlásené na krúžok, na účely ich zverejnenia na oficiálnej webovej stránke školy, na
sociálnych sieťach školy, aj na nástenkách, či letákoch školy.
Súhlas na vybrané účely udeľujem na obdobie jedného školského roka, t. j. od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022.
Tento súhlas udeľujem v súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Prehlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním
písomného oznámenia poštou na e-mailovú adresu školy info@cvcebony.sk
Prehlasujem, že som bol informovaný o zásadách spracúvania osobných údajov a mojich právach a právach dieťaťa
zapísaného na krúžok ako dotknutej osoby.

V Prešove, dňa..................................

........................................................
podpis zákonného zástupcu

Informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka
podľa § 2 písm. y) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme, že v školskom roku 2021/2022 budeme
organizovať viacero školských akcií. Podrobnosti a program jednotlivých akcií vám budú zaslané e-mailom alebo SMS.
Účastníci akcie budú vždy poučení o bezpečnom správaní.
Vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní školských akcií v školskom roku 2021/2022
a riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu vrátane môjho záväzku uhradiť riadne a včas náklady spojené s
účasťou na týchto akciách, ak sa ich moje dieťa zúčastní. Zároveň sa zaväzujem uhradiť všetky škody, ktoré moje
dieťa počas akcie spôsobí úmyselne alebo neúmyselne.
Vyjadrujem súhlas s účasťou môjho dieťaťa na akciách organizovaných školou pričom súhlasím s tým, že o
podrobnostiach sa dozviem pri každej akcii zvlášť z e-mailu alebo z SMS.

V Prešove, dňa..................................

........................................................
podpis zákonného zástupcu

