
PRIHLÁŠKA

do tvorivej súťaže O najkrajšiu vianočnú ozdobu

Meno a priezvisko autora: ..................................................................................................................

Vek / veková kategória: ........................................ Škola:..................................................................

Adresa bydliska: ...................................................................................................................................

Tel. kontakt: ........................................... E-mail: ...................................................................................

Technika: ...............................................................................................................................................

Svojim podpisom sa záväzne prihlasujem do tvorivej súťaže O najkrajšiu vianočnú ozdobu
a súhlasím s podmienkami stanovenými vyhlasovateľmi súťaže.

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..........................................................................................

Dátum a podpis zákonného zástupcu: .............................................................................................

Súťažné výrobky s vyplnenou prihláškou zasielajte do 08.12.2021 poštou na adresu Centra voľného času 
Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, obálku označte názvom súťaže Najkrajšia vianočná ozdoba, 

alebo prineste priamo do CVČ Maják v termíne od 01.12.2021 do 08.12.2021, v čase od 08.00 do16.00 hod..

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
Ja,  dolu podpísaná/ý  zákonný zástupca (meno a priezvisko): ...............................................................
trvalé bydlisko: ..................................................................................................dieťaťa (meno a priezvisko), 
autora súťažného výrobku: .....................................................................dátum nar. ....................................
týmto dávam Centru voľného času Maják súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom: 

vyhodnocovanie súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, komunikáciu s nimi a to v rozsahu meno, 
priezvisko, vek, adresa, škola, tel.kontakt, email.

*súhlasím/nesúhlasím                                 
so zverejnením  súťažného výrobku ako aj s uvedením osobných údajov dieťaťa v rozsahu meno, 
priezvisko, vek, škola na webovom sídle CVČ, fb stránke CVČ, v médiách a v časopise Cengáč. 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy má dotknutá osoba 
možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne alebo elektronicky odvolať.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 ES (všeo-
becné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkret-
izujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

Vyhlásenie dotknutej osoby:
        Dotknutá osoba svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámila so všetkými 

informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 GDPR. Uvedené informácie sú pre zákon-
ného zástupcu zrozumiteľné a ich obsahu porozumel.

V .............................................. dňa..................................                  ................................................................
                                                                                                                     vlastnoručný podpis 
                                                                              zákonného zástupcu 
*Nehodiace sa  prečiarknite                                                


