ého času

Žiadosť o prijatie
šk. rok 2018/2019

oľn

m
ntru v

kromné ce
Sú

Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

Meno a priezvisko ...............................................................................................................................................
Dátum narodenia .................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu .......................................................................................................................................
Škola / trieda ........................................................................................................................................................
Telefón ...............................................................................................................................................................
Do záujmového krúžku:

□ Kurz spoločenských tancov pre 8 a 9 ročník ZŠ
□ Kurz spoločenských tancov pre stredoškolákov
□ Kurz spoločenských tancov pre maturantov
□ Kurz spoločenských tancov pre pokročilých
...............................................

.............................................................

dátum

podpis žiadateľa

Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana, Strojárska 2061/96, 069 01 Snina

ROZHODNUTIE

Číslo :
Dátum:

Riaditeľ súkromného centra voľného času Mariána Lojana, Strojárska 2061/96 v Snine podľa § 5
ods. 6 písm. a) zákona národnej rady SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
PRIJÍMA
do záujmového krúžku : ......................................................................................................................................
meno a priezvisko : .............................................................................................................................................
adresa / dat. narodenia :................................................................................................... / ..............................
do Súkromného centra voľného času Mariána Lojana, Strojárska 2061/96 v Snine na školský rok 2018/2019.

.....................................................
riaditeľ SCVČ Mariána Lojana

......................................................
podpis žiadateľa

kromné ce
Sú

šk. rok 2018/2019

ého času

Čestné vyhlásenie

m
ntru v

oľn

Súkromné centrum voľného času Mariána Lojana

Čestné vyhlásenie pre zber údajov k započítaniu dieťaťa do školského zariadenia na účely
rozdeľovania a poukazovania výnosu dane na základe § 7a, ods.5 zákona č.325/2012 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Týmto vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov som ako zákonný zástupca dieťaťa
poskytol len jednému centru voľného času, a to Súkromnému centru voľného času Mariána Lojana,
ul.Strojárska 2061/96 v Snine.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie, pre potreby Súkromného centra
voľného času Mariána Lojana. Súhlasím so spracovaním osobných údajov na účely vedenia dokumentácie
v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Svojím podpisom dávam súhlas na
používanie fotografií môjho dieťaťa na internetovej stránke CVČ, na prezentáciu CVČ v médiách a pre
dokumentačnú archiváciu. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú.

Údaje o dieťati:
Meno a priezvisko ..............................................................................................................................................
Dátum narodenia ................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu .....................................................................................................................................

Zákonný zástupca dieťaťa:
Meno a priezvisko ..............................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu .....................................................................................................................................
Tel. .....................................................................................................................................................................

v Snine, dňa ...............................................

......................................................
Podpis zákonného zástupcu

