
 

 

             

ŽIADOSŤ 

o prijatie do CVČ Čadca v  šk. roku 2021/2022 /odovzdať do 14.09.2021/ 

 

Meno a priezvisko:  

 

Dátum narodenia:         

 

Škola:                             Trieda:   
               
Bydlisko:   
*adresa trvalého pobytu  

Meno a priezvisko: 
*rodič, zák. zástupca 

 

Telefónne číslo/mobil: rodič /zákonný zástupca/: ....................................................................... 

     

    žiak: ......................................................................................................   

     

Email:    rodič /zákonný zástupca/: ....................................................................... 

     

    žiak: ......................................................................................................   

 
    ZÚ 1:     ZÚ 2: 
Názov ZÚ /krúžok/     
*vpíšte názov záujmového útvaru 
 

Vzdelávací poukaz:  áno  nie        
*preškrtnúť nesprávne 
 
Dieťa bude chodiť na/z krúžku:  samé  áno  nie 
*preškrtnúť nesprávne, dopísať sprievod 

      V sprievode:  

   
1. Odovzdaním podpísanej Žiadosti súhlasím s podmienkami účasti na záujmovej činnosti v Centre voľného času v Čadci  vrátane 

čiastočnej úhrady nákladov spojených s činnosťou na základe požiadaviek CVČ a VZN mesta Čadca. 

2. Zaväzujem sa, že v prípade výskytu infekčnej choroby v rodine, u dieťaťa alebo v najbližšom okolí, oznámim túto skutočnosť 

riaditeľstvu CVČ. 

3. Rodič /člen CVČ starší ako 18 rokov, svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený so školským poriadkom CVČ, ktorý je sprístupnený 

na webovej stránke CVČ www.cvc.sk a v priestoroch CVČ a súhlasí s jeho podmienkami. 

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 jej/jeho osobných údajov v 
rozsahu tejto žiadosti ako aj so zhotovením fotografií a ich zverejnením na webstránke CVČ Čadca , nástenkách, propagačných materiáloch 
a médiách za účelom zabezpečenia činnosti CVČ a prezentácie činnosti CVČ Čadca. 
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 Čadca sú k dispozícii 
na webstránke CVČ Čadca , na nástenke v priestoroch CVČ Čadca a na riaditeľstve  CVČ Čadca. 

 

V ....................... dňa ..................... podpis rodiča/zákonného zástupcu ...................................... 
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http://www.cvccadca.sk/
http://www.cvc.sk/

