PRIHLÁŠKA K PRAVIDELNEJ ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI CENTRA VOĽNÉHO ČASU
BUDMERICE NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021
V školskom roku 2020/2021 sa prihlasujem k pravidelnej záujmovej činnosti, krúžku, klubu:
NÁZOV PRAVIDELNEJ ČINNOSTI, KRÚŽKU: .................................................................................
Meno a priezvisko: ..........................................................dátum narodenia: ..............................
Adresa:.......................................................................telefón: ...................................................
Škola/zamestnanie: .............................................................. trieda: ....................
Dátum: .................................... Podpis prihlasovaného: ......................................
Súhlasím, aby môj syn/dcéra navštevoval/a záujmovú činnosť v SCVČ Budmerice. 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 môjho dieťaťa na účel evidencie žiakov navštevujúcich SCVČ.
...................................................................................
podpis zákonného zástupcu dieťaťa, v príp. dospelého, jeho podpis
Príchod/odchod dieťaťa bude zabezpečený:
a. rodičia alebo poverená osoba,
b. lektor centra voľného času(družina),
c. samostatne.
hodiace sa zakrúžkujte.
Prihlášku k pravidelnej záujmovej činnosti, krúžku, klubu, je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi v škole.
SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, BUDMERICE
Mob.: 0907 741 324 , e-mail: scvcbudmerice@gmail.com

V Budmericiach, 15. septembra 2020
Meno a priezvisko zákonného zástupcu:__________________________________________________
Adresa: ___________________________________________________________________________
E-mail:___________________________________________
Vec: Rozhodnutie o prijatí do krúžku alebo kurzu v SCVČ.
Podpísaný Ján Fiľo, zástupca zriaďovateľa Súkromného centra voľného času v Budmericiach
oznamujem, že na základe § 5, ods.6, písm. a) zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som rozhodol takto:
Prijímam do záujmového útvaru: ____________________________________________________
Vaše dieťa menom: ________________________________________________________________
Toto rozhodnutie platí pre školský rok 2020/2021
Odôvodnenie:
V zmysle § 47, ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa odôvodnenie neuvádza vzhľadom k tomu, že
v predmetnej veci sa v plnom rozsahu vyhovelo.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie riaditeľovi CVČ do 15 dní odo dňa jeho
zverejnenia.
______________________________
Podpis zákonného zástupcu

Ján Fiľo
zriaďovateľ SCVČ Budmerice

Informácie k získaniu osobných údajov podľa článku 13 nariadenia EÚ 2016/6479,
(ďalej len „nariadenie GDPR“), a §19 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných
údajov, a udelenie výslovného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sú
spracúvané na právnom základe podľa čl. 9 ods. 2, písm. a) nariadenia GDPR
1.
2.
3.

Účelom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o zákonom stanovených informáciách, ktoré je povinný
prevádzkovateľ poskytnúť dotknutej osobe pri každom spracúvaní osobných údajov o tejto osobe.
Účelom tohto dokumentu, je taktiež preukázať, že spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva
v súlade s aktuálne platnou právnou úpravou.
Účelom tohto dokumentu, je aj nadobudnutie výslovného súhlasu dotknutej osoby, resp. jej zákonného zástupcu so
spracúvaním osobných údajov, ktoré sa nespracúvajú na inom právnom základe.

PREVÁDZKOVATEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
IČO :
Registrácia:
Štatutárny orgán:

OZ AKTIV
Budmerice, Podhájska 166
bez právnej subjektivity
42180970
27.6.2012
OZ AKTIV

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa
Tel. č.: 0908 833 228
Mail: scvcbudmerice@gmail.com
Zodpovedná osoba – prevádzkovateľ nemá povinnosť zodpovednú osobu ustanoviť
Dotknutá osoba(dieťa):
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Zákonný zástupca (rodič):
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého pobytu:
Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:
identifikácia dieťaťa a zákonných zástupcov v prihláške - (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa)
kontaktovanie zákonných zástupcov - (telefónne číslo, emailová adresa)
Identifikačné údaje školy/triedy/zamestnania - ( potrebné z dôvodu rozdeľovania do skupín
zverejňovanie fotodokumentácie z činností a z akcií prevádzkovateľa na web stránke (len na základe nižšie
udeleného súhlasu)
centrálny register ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - (meno a priezvisko, dátum
narodenia, adresa)
Udelenie výslovného súhlasu
so spracúvaním osobných údajov podľa článku 7 nariadenia GDPR
Ja dole podpísaný zákonný zástupca svojho dieťaťa týmto dávam/nedávam (vybratú možnosť je potrebné zakrúžkovať) svoj
výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov svojho dieťaťa, ktoré sú uvedené v priloženej prihláške a nie sú
spracúvané na inom právnom základe v texte ďalej popísanom.
Súhlasím, aby fotodokumentácia z činnosti a akcií mohla byť použitá na propagáciu a zverejnená na webe prevádzkovateľa:
web: http://cvc.budmerice.net/

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe ustanovenia § 13 ods. 1
zákona č. 18/2018 Z. z., podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z
právnych základov. Právnym základom pre spracúvania osobných údajov je:
-

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, (objednanie služby) ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa čl.
6 písm. b) nariadenia GDPR

-

dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero určených
účelov, s výnimkou prípadov, keď sa v práve Únie alebo v práve členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku
1 nemôže dotknutá osoba zrušiť; - podľa čl. 9 ods. 2, písm. a) nariadenia GDPR

-

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem
prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa, - podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu:
-

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracujúce spoločnosti a SZČO, ktorí sú viazaní
mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania podľa GDPR.
Väčšinu
spracovateľských
operácií
zvládame
sami
a
nepotrebujeme
k
nim
3.
strany.
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami,
využívame služby sprostredkovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.
Sú to poskytovatelia nasledujúcich služieb:
Animátorské a lektorské služby
Služby pre kontrolu z ministerstva školstva SR

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:
Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v prihláške k pravidelnej záujmovej činnosti
centra voľného času Budmerice na školský rok 2019/2020 bude spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu, a teda po dobo
poskytovania objednaných služby zo strany prevádzkovateľa dotknutej osobe. Prevádzkovateľ je taktiež povinný tieto
osobné údaje spracúvať po dobu možného uplatňovania právnych nárokov. V prípade, že budú uvedené osobné údaje
spracúvané na iný účel ako je uvedený v tejto informačnej povinnosti bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom
základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním v novej informačnej povinnosti.
Poučenie o PRÁVACH Dotknutých osôb :
Prevádzkovateľ týmto dáva dotknutým osobám na vedomie, a zároveň sa vyhlasuje, že dotknutým osobám priznáva tieto
práva:
a. Právo na prístup
b. Právo na opravu
c. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
d. Právo na obmedzenie spracúvania
e. Právo na prenosnosť
f. Právo namietať spracúvanie osobných údajov
g. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
h. Právo podať návrh na začatie konania na úrad – v prípade nedodržania zákonom stanovených povinností zo
strany prevádzkovateľa
g. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
h. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Pri spracúvaní osobných údajov na účel vymedzený v tejto informačnej povinnosti si však môže dotknutá osoba uplatniť len
tie práva, ktoré jej vymedzený účel a právny základ na podklade ktorého k spracúvaniu osobných údajov o dotknutej osobe
dochádza umožňujú. O týchto právach vždy rozhodne prevádzkovateľ.
Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:
Poskytovanie osobných údajov v prihláške, ktoré slúžia na účel stanovený v tejto informačnej povinnosti je čisto zmluvná
požiadavka, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Je nevyhnutné aby dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi svoje
identifikačné osobné údaje, a ďalšie v prihláške vyžadované osobné údaje na to, aby bolo možné zmluvu uzavrieť
a objednané služby poskytnúť.
Informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania:
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že na základe poskytnutých osobných údajov v prihláškach nedochádza k automatizovanému
individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.
Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že bola prevádzkovateľom informovaná o spôsobe ochrany osobných údajov podľa novej
právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov a to zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon
č. 18/2018 Z.z.) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“), a o všetkých zákonom stanovených
informáciách podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z., resp. čl. 13 nariadenia GDPR.
V................................, dňa 15.9. 2020
.....................................................
Podpis Zákonného zástupcu dieťaťa

