
CIRKEVNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU (CCVČ) 
Námestie Jána Pavla II.2059, 069 01 Snina 

kontakt: 057/7621555, www.ccvc.sk, email: ccvc@ccvc.sk     

 

                             ŽIADOSŤ o prijatie do CCVČ 
                                          na školský rok 2021/2022 

 

Žiadam o prijatie môjho syna/dcéry 

Meno a priezvisko:  

Do záujmového útvaru - 

krúžku: 

 

(na každý krúžok je potrebná samostatná žiadosť, ale čestné vyhlásenie stačí jedno do CCVČ) 

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého pobytu:  

Tel. číslo:  

Mailová adresa:  

Škola, trieda:  

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU / RESP. DOSPELÉHO ČLENA CCVČ 
 

Informovaný súhlas podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. § 2 bod y) 
➢ Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov schvaľuje zriaďovateľ teda Arcibiskupský 

školský úrad v Košiciach a rozhodnutím určuje riaditeľ CCVČ. Oslobodenie od 
poplatku pre tých, ktorí sú v hmotnej núdzi a predložia o tom aktuálne platné 
potvrdenie a o oslobodenie požiadajú, schvaľuje zriaďovateľ. 

➢ Odovzdaním podpísanej žiadosti súhlasím s podmienkami účasti na záujmovej 
činnosti v centre vrátane príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou záujmového útvaru.  

➢ Beriem na vedomie školský poriadok CCVČ, ktorý má člen CCVČ dodržiavať. 
 

Ochrana osobných údajov 
➢ Osobné údaje členov navštevujúcich CCVČ sú spracúvané podľa § 11 ods.6 a § 157 

ods.3, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  - školský zákon (pre potreby pedagogickej dokumentácie 
a centrálneho registra.   

➢ V zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, som sa oboznámil s podmienkami týkajúcimi 
sa ochrany poskytnutých osobných údajov (ich účelom, právnym základom, 
nakladaním – spracovaním, dobe uchovávania) a mojimi právami (prístupu k mojim 
údajom, možnosťami vymazania, obmedzenia používania a odvolania a pod.). 
 

V Snine 

 

 

                                                                        podpis zákonného zástupcu, 

                                                                       resp. vlastnoručný podpis - člena nad 18 r. 

CIRKEVNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU (CCVČ) 
Námestie Jána Pavla II.2059, 069 01 Snina 

kontakt: 057/7621555, www.ccvc.sk, email: ccvc@ccvc.sk 

 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 

pre zber údajov 
na školský rok 2021/2022 

      

Člen CCVČ zapísaný do záujmového útvaru: 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Miesto narodenia:  

Adresa trvalého 

pobytu: 
 

Adresa bydliska:  
(len ak sa líši od adresy 

trvalého pobytu) 
 

Zákonný zástupca neplnoletého člena CCVČ: 

(túto časť vypĺňať len v prípade neplnoletého člena CCVČ) 

Meno a priezvisko:   

Adresa trvalého 

pobytu: 
 

Kontakt:  
 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU RESP. PLNOLETÉHO ČLENA CCVČ 

 

Podľa § 7a, ods. 5 zákona č. 325/2012 Z. z. 
Bol som poučený o náležitostiach týkajúcich sa čestného vyhlásenia pre zber údajov  
a vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov v rámci školských zariadení 
rovnakého druhu, teda centier voľného času, poskytujem len pre uvedené Cirkevné 
centrum voľného času v Snine. 
 
 
 

V Snine                                                     

 

 podpis zákonného zástupcu, 

                                                                       resp. vlastnoručný podpis - člena nad 18 r. 

 

 

http://www.ccvc.sk/
mailto:ccvc@ccvc.sk
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Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
 

V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 

6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie 

osobných údajov maloletého dieťaťa za účelom:  

1. zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle 

prevádzkovateľa, v priestoroch verejne prístupných v budovách školy (chodby, 

vestibuly, nástenky) v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy 

súhlasím – nesúhlasím  

2. zverejňovania výsledkov športových podujatí vrátane diplomov na webovom 

sídle prevádzkovateľa, príp. na webovom sídle IS športu resp. webovom sídle 

MŠVVaŠ SR, v priestoroch verejne prístupných v budovách školy (chodby, 

vestibuly, nástenky) alebo nástenky pri budove, v rozsahu meno, priezvisko, rok 

narodenia, trieda, názov školy.  

súhlasím – nesúhlasím 

3. zverejňovania fotografií a videí žiaka na webovom sídle prevádzkovateľa,  

na sociálnych sieťach prevádzkovateľa a v priestoroch verejne prístupných 

v budovách školy (chodby, vestibuly, nástenky) alebo nástenky pri budove.  

súhlasím – nesúhlasím 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie 

udeľujem do skončenia existencie CCVČ.  

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem 

kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na 

súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované 

na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe 

zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované  na 

vyššie špecifikovaných miestach.  

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup 

k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov , právo na 

vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, 

právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných 

údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.  

Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na 

vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je 

vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých 

osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho 

sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným 

príjemcom bez môjho súhlasu.  
 

V Snine 

       
                        podpis zákonného zástupcu, resp. vlastnoručný podpis – člena nad 16 r.  

 

 

 


