Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
ZÁVӒZNÁ PRIHLÁŠKA
na pobytový letný tábor
turnus : od 2.7.2017 do 8.7.2017
miesto: Slnečný Majer

Názov:

Divoký západ na Slnečnom Majeri

Meno a priezvisko: ..............................................
Adresa bydliska: ...............................................
Ulica a číslo

Cena poukazu: 169,- €
Rodné číslo: ...........................................
................................... ...............................
mesto/ obec

PSČ

ZŠ dieťaťa: ......................................... trieda: ......... Zdravotná poisťovňa: ...........................
Meno a priezvisko rodiča: ..........................................................................................................
kontakt (tel. číslo)............................................. kontakt (email)..................................................
UPOZORNENIE pre vedúcich o zdravotných ťažkostiach a obmedzeniach dieťaťa: /
alergie, užívané lieky, zdravotné problémy a obmedzenia . . .
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
V zmysle zákona NR SR č.122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov, súhlasím so spracovaním
osobných údajov pre spracovanie vnútornej evidencie CVČ, súhlasím s fotografovaním a
tvorby videozáznamov môjho dieťaťa v rámci táborového programu pri prezentácii
a propagácii činnosti CVČ. Potvrdzujem, že som bol/a oboznámený/á s obsahom
informovaného súhlasu a bol/a som riadne poučený/á o dôsledkoch svojho súhlasu.
Účastník je oblečený športovo a so zreteľom na skutočnosť, že pri výletoch a hrách v prírode sa
môže stať, že sa odev zašpiní. Dieťa má zbalené oblečenie primerané počasiu – má pokrývku
hlavy, slnečné okuliare, ochranný opaľovací krém, pršiplášť, fľaša na pitie, preukaz poistenca.
Organizátor si vyhradzuje zmenu programu.
Potvrdzujem, že som bol oboznámený s možnosťou vyradenia dieťaťa z DTR podľa Štatútu
DTR bod III čl.5 ako aj s pravidlami vrátenia poplatkov čl.11 Štatútu DTR v prípade
predčasného ukončenia tábora zverejnenom na webovej adrese CVČ – www.cvckosice.sk.
Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť
a potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok. Som si vedomý/á náhrady škody
spôsobenej mojim dieťaťom počas táborovej rekreácie.
Účastníci sa riadia táborovým poriadkom s ktorým sú oboznámení bezprostredne po príchode
do tábora. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov,
ako aj hladký priebeh programu tábora.
Košice :

Čitateľný podpis : ..............................................

Centrum voľného času , Orgovánová 5, 040 11 Košice

Súhlas so zverejnením osobných údajov
podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako zákon)
Názov prevádzkovateľa:

Centrum voľného času

Sídlo:

Orgovánová 5, Košice 040 11

Identifikačné číslo:

35542781

Centrum voľného času spracúva osobné údaje o deťoch aj z dôvodu zdokumentovania
(fotografovaním a videonahrávkami) rôznych akcií, ako sú napríklad táborové akcie, výlety,
exkurzie, kultúrne akcie, predstavenia či iné udalosti späté s činnosťou centra voľného času a to
vo forme ich zverejňovania v médiach a na webovom sídle centra voľného času.
Ako zákonný zástupca ............................................................................... (meno a priezvisko)
súhlasím – nesúhlasím (nehodiace sa prosím prečiarknite),
aby centrum voľného času zverejňovalo fotografie a videonahrávky, s uvedením mena,
priezviska na webovom sídle centra voľného času a so zverejňovaním fotografií a zvukových
a videonahrávok v médiach,
môjho syna/dcéry .........................................................................................(meno a priezvisko)
Spracúvanie uvedeným spôsobom je vykonávané na základe dobrovoľného súhlasu zákonného
zástupcu podľa § 11 a § 15 zákona. Súhlas je platný na dobu od 1.7.2017 do 31.8.2018. Súhlas
je možné kedykoľvek odvolať.
Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať: potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o
nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu jej
osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jej osobných údajov
z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na
základe súhlasu dotknutej osoby. Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona.

V ........................................ dňa: ..........................

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

