Rok: 2017/2018
0365/7730396

Číslo rozhodnutia:
Centrum voľného času, Námestie gen. Klapku 7 94501 Komárno
www.cvckomarno.com
ŽIADOSŤ O PRIJATIE ZA ČLENA CVČ

Meno a priezvisko člena záujmového útvaru:
Trvalé bydlisko
Dátum narodenia:
Telefónny kontakt zákonného zástupcu:
1. záujmový útvar:
2. záujmový útvar :

Meno vychovávateľa:

Poučenie k žiadosti
V zmysle zákona NR SR č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov §10odsek 1 súhlasím so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje poskytujem
pre potreby spracovania vnútornej evidencie členov záujmové útvaru v rozsahu uvedenom v tlačive. Súhlasím s nekomerčným používaním
fotografického materiálu, videozáznamov za účelom reklamy CVČ. Do CVČ nie je dovolené nosiť predmety, ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne
ohrozujú zdravie a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, a väčšie sumy peňazí nosí každý na vlastnú zodpovednosť. Za správnosť údajov nesie
zodpovednosť zákonný zástupca .
Spôsob odchodu domov:
S rodičom

Dátum:

iná osoba

sám

Podpis zákonného zástupcu:

Rozhodnutie

Riaditeľstvo Centra voľného času, Námestie gen. Klapku 7, Komárno 94501 ako príslušný správny
orgán v súlade s ustanovením § 116 ods.6,7 a 8 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §5 ods.3 písm.j), §6
odst. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §3 vyhlášky č. 306/2009 Z.z.
o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času:
Prijíma žiadateľa

------------------------------------Riaditeľka CVČ

Podľa zákona 325/2012 Z.z., §7 ods.5 podávam
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Čestne vyhlasujem, že súhlasím so započítaním do zberu údajov na účely rozdeľovania
a poukazovania dane obciam len jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu k dátumu
15.09.2017, a to : Centrum voľného času, Námestie gen. Klapku 7, 94501 Komárno
Identifikačné údaje o dieťati:
Meno a priezvisko:.................................................................................................
Dátum narodenia:...................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:..........................................................................................
Druh pobytu ( trvalý prechodný): ................................................. .........................
Identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi:
Meno a priezvisko:...............................................................................................
Adresa trvalého pobytu:........................................................................................
Druh pobytu ( trvalý prechodný): ................................................. ........................
Kontaktný údaj:....................................................................................................
Údaje o škole:
Centrum voľného času, Námestie gen. Klapku 7, 94501 Komárno
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa:..............................................
V Komárne , dňa:..........................................................

Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Centrum voľného času Komárno spracúva osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatí do
záujmového krúžku pre potreby posúdenia žiadosti, vedenia pedagogickej dokumentácie
a ďalšej dokumentácie centra voľného času.
1. Zaväzujem sa, že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa, alebo v najbližšom okolí, oznámim túto
skutočnosť riaditeľstvu CVČ.
2. V zmysle § 7 zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien a doplnkov,
súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie za účelom evidencie v dokumentácii CVČ.
3. Zaväzujem sa, že na základe VZN mesta Komárno uhradím príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ
Rodič zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so školským poriadkom CVČ,
ktorý je sprístupnený na webovej stránke CVČ a súhlasí s jeho podmienkami.
*SÚHLASÍM / NESÚHLASÍM so zverejňovaním fotografií vytvorených pre účely propagácie činnosti
CVČ.

V Komárne, dňa: ...................................

....................................................................
podpis zákon. zástupcu/ člena nad 18 rokov

