Meno a priezvisko dieťaťa

Dát. nar:

Adresa trvalého bydliska:
Alergia:

Lieky:

Zákonný zástupca :
Meno a priezvisko:

Telef. kontakt:

Adresa trvalého bydliska:

Email:

Po skončení tábora bude dieťa odchádzať domov:
SAMÉ
ÁNO
NIE
V SPRIEVODE RODIČA (príp. overenej osoby- uviesť)............................................................
1.
2.
3.
4.

5.

Zaväzujem sa, že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa alebo v
najbližšom okolí, oznámim túto skutočnosť riaditeľstvu CVČ.
Súhlasím s uhradením poplatku na úhradu spojenú s nákladmi na zabezpečenie letného tábora.
Pri nenastúpení na letný tábor z objektívnych dôvodov /napr. PN/ bude vrátená suma za
letný tábor znížená o nevyhnutné náklady na organizačné zabezpečenie letného tábora.
Účastníci sa riadia táborovým poriadkom, s ktorým budú oboznámení bezprostredne po nástupe do
tábora. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné z dôvodu dodržania ochrany zdravia,
bezpečnosti, ako aj hladký priebeh programu tábora. Som si vedomý/á, že bez udelenia súhlasu
zákonného zástupcu (viď nižšie) nemôže byť moje dieťa prijaté na prázdninovú činnosť
organizovanú CVČ.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

V ........................... dňa ........................podpis rodiča/zákonného zástupcu .........................................
Ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov:
Ja dole podpísaný/á rodič/zákonný zástupca mojej dcéry/môjho syna v súlade s ustanovením § 14
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení vyhlasujem, že slobodne a bez
nátlaku súhlasím so spracovaním mojich a jeho/jej osobných údajov v rozsahu tejto žiadosti ako aj so
zhotovením fotografií a ich zverejnením na webstránke CVČ, nástenkách, propagačných materiáloch a
médiách na účel: zabezpečenie činnosti CVČ a prezentácia činnosti CVČ.
Poučenie:
Podľa § 14, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so
spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať
rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.
V tomto prípade to primerane platí pre rodiča/zákonného zástupcu dotknutej osoby.
Informácie týkajúce sa získavania a spracúvania osobných údajov podľa § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z.z.
v CVČ sú k dispozícii na webstránke CVČ, na nástenke v priestoroch CVČ a na riaditeľstve CVČ.

V ........................... dňa ........................podpis rodiča/zákonného zástupcu ........................................

