Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63 Nitra
č. tel. 037 / 6524325, mail: cvcdomino@zoznam.sk
www.cvcdomino.com
......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko (rodiča/zákonného zástupcu), adresa pobytu, druh pobytu, tel. kontakt

Žiadosť
o prijatie do záujmového útvaru, krúžku, klubu, súboru
v Centre voľného času Nitra, Štefánikova trieda 63, Nitra
školský rok 2021/2022
Názov záujmového útvaru, klubu..............................................................................................
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Dátum narodenia: ............................................ Tel. kontakt: ....................................................
Bydlisko: .....................................................................................….............................................
Škola: …....................................................................................... Trieda: …...............................
Meno otca: …................................................... Tel. kontakt:.......................................................
Mailová adresa .............................................................................................................................
Meno matky: …................................................ Tel. kontakt:.......................................................
Mailová adresa .............................................................................................................................

(Identifikačné údaje o rodičovi/zákonnom zástupcovi)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRE ZBER ÚDAJOV
pre školský rok 2021/2022
Čestne vyhlasujem, že poskytujem súhlas pre

Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra
na započítanie svojho dieťaťa do zberu údajov podľa § 7a zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon číslo 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikačné údaje o žiakovi:
Meno a priezvisko: ................................................................................................................. ......

..........................................................
podpis*
Vyjadrenie rodičov:
Súhlasím, aby sa môj syn - dcéra zúčastňoval /a/ záujmovej činnosti v CVČ Nitra.
Zaväzujem sa uhradiť prípadné škody spôsobené mojim dieťaťom úmyselne alebo z nedbanlivosti.
Svojim podpisom beriem na vedomie, že moje dieťa nie je v CVČ Nitra poistené voči úrazom a krádeži.
1. Zápisné na školský rok v zmysle „Rozhodnutia o poplatku“ vydaného Riaditeľstvom CVČ Nitra uhradím na
začiatku záujmovej činnosti. Platba začína v septembri aktuálneho školského roka. Možnosť úhrady
jednorázovo – za I. polrok šk. roka.
2. Súhlasím s členstvom v Občianskom združení rodičov pri Centre voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra.
3. Schválený príspevok rodičov na činnosť a príspevok do pokladnice OZ rodičov pri CVČ odhlasovaný členmi
OZ je 1,- Euro na školský rok na rodinu.
4. Súčasne vyjadrujem svoj súhlas s uvedením a spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko,
dátum narodenia, bydlisko, škola, trieda, meno, zamestnanie a kontakt (e-mail, telefón) otca a matky
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na účely vyplnenia a spracovania prihlášky do súboru, krúžku, klubu, na účely uverejňovania
literárnych, výtvarných, hudobných, ručných prác s uvedením mena a priezviska dieťaťa, ako aj
s uverejňovaním fotografií, videonahrávok a vystúpení dieťaťa z akcií na webovom sídle CVČ.
5. Osobné údaje budú po spracovaní archivované po dobu zákonom stanovených lehôt a následne dané na
likvidáciu.

Dátum narodenia: ............................................. Miesto narodenia: ............................................
Adresa pobytu: .............................................................................................................. ...............
druh pobytu: trvalý/prechodný *
Ďalej čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov podľa § 7a zákona č.
325/2012 Z. z. som poskytol iba jednému centru voľného času.
Súčasne vyjadrujem svoj súhlas s uvedením a spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, dátum a
miesto narodenia, adresa pobytu v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na účely vyplnenia a spracovania čestného vyhlásenia pre zber údajov.
Osobné údaje budú po spracovaní archivované po dobu zákonom stanovených lehôt a následne dané na likvidáciu.

V Nitre dňa .............................................

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

podpis*
*dieťa do 18 rokov – podpisuje rodič, zákonný zástupca, žiadateľ nad 18 rokov – podpisuje sám za seba

* nehodiace sa prečiarknite

...............................................................
Podpis rodiča/zákonného zástupcu

