PRIHLÁŠKA
do záujmového krúžku – SCVČ EBONY

ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Podpísaný (alebo zákonný zástupca dieťaťa):

Záujmový krúžok:.........................................................................................
Meno a priezvisko dieťaťa/záujemcu:..........................................................
Trvalé bydlisko: ...........................................................................................
Dátum narodenia: ...............................Rodné číslo: ....................................
Národnosť:...........................................Štátne občianstvo: ..........................

Meno a priezvisko:.....................................................................................,
týmto prehlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov som
poskytol len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého
druhu. Zároveň dávam súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle
zákona č. 122/2013 Z. z. so spracovaním, zverejňovaním a archiváciou
svojich osobných údajov a osobných údajov môjho dieťaťa.

Miesto narodenia:........................................................................................

V Prešove dňa: .............................
Podpis záujemcu / zák. zástupcu: .............................................................

Tel. číslo dieťaťa/záujemcu:.........................................................................

Nevypĺňať, vyplní SCVČ

E-mailová adresa dieťaťa/záujemcu:...........................................................

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ

V prípade neplnoletého záujemcu prosím vyplňte nasledujúce údaje:

Súkromné centrum voľného času, Budovateľská 34, Prešov, zaradené od 1. 1. 2007 do siete
škôl a školských zariadení MŠ SR, rozhodnutie číslo: CD-2005-17026/27533–3:096
V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 291/1994 Z.z. vydávam

Zákonný zástupca: ......................................................................................
E-mailová adresa: .......................................................................................
Tel. číslo:......................................................................................................
Súhlas dotknutej osoby
Záujemca/zákonný zástupca poskytuje súhlas podľa § 11, bod 4 zákona č. 122/2013 Z. z.
so spracovaním, zverejňovaním a archiváciou svojich osobných údajov / osobných údajov svojho
dieťaťa pre potreby SCVČ Ebony počas navštevovania záujmovej činnosti a doby potrebnej na
archiváciu a to v rozsahu: fotodokumentácia, výsledky vo výchovno-vzdelávacej a mimoškolskej
činnosti, informácie na web stránke a v médiách.
Upozornenie: Súhlasím, že v prípade dobrovoľného ukončenia záujmovej činnosti sa príspevok
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť (poplatok za krúžok) nevracia. Viac info a podmienky
viď riadnu Zmluvu o zabezpečení záujmových krúžkov.

V Prešove dňa: ...........................
Podpis záujemcu/zák. zástupcu: .................................................................

ROZHODNUTIE
o prijatí žiaka do SCVČ Budovateľská 34, Prešov.
Riaditeľstvo SCVČ, Budovateľská 34, Prešov, podľa §5, ods. 6. písm. a) zákona Národnej rady SR
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 245/2008 Z.z..

PRIJÍMA
Meno a priezvisko...............................................................................................................................
v školskom roku 2016/2017 do SCVČ Budovateľská 34, Prešov.
Prijatý(á) k:.......................

Júlia Škopová – zriaďovateľ
Poučenie: v prípade nesúhlasu s týmto rozhodnutím možno v súlade s ustanovením § 38, ods. 7
zákona č. 596/2003 Z.z. podať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia riaditeľovi SCVČ.
Rozhodnutie dostanú: 1. záujemca/zákonný zástupca; 2. pre spis

