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

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

 

                             ŽIADOSŤ o prijatie do CCVČ 

                                            na školský rok 2017/2018 
 

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:  

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 
 V zmysle § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  

v znení neskorších zmien a doplnkov, súhlasím so spracovaním uvedených 
osobných údajov na účel evidencie členov navštevujúcich CCVČ a všetky účely 
s tým súvisiace. Súhlasím, aby prípadná fotodokumentácia a video dokumentácia 
zo záujmovej činnosti boli zverejnené na internetovej stránke CCVČ, prípadne 
v printových médiách a pre potreby CCVČ. Osobné údaje môžu byť sprístupnené 
iba zamestnancom CCVČ. Tento súhlas platí neobmedzene až do odvolania. 
Odvolať ho možno iba písomne.  

 Bol som poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. 
V Snine 

 

 
                                                                          podpis zákonného zástupcu, 

                                                                          resp. vlastnoručný podpis - člen nad 18 r. 

 

 

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

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

 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 

pre zber údajov 
na školský rok 2017/2018 

      

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 zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
zmien a doplnkov súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov na účel evidencie 
členov navštevujúcich CCVČ a všetky účely s tým súvisiace a pre potreby kontroly v 
CCVČ. Tento súhlas platí neobmedzene až do odvolania. Odvolať ho možno iba písomne.   

V Snine                                                     

 

 podpis zákonného zástupcu, 

                                                                       resp. vlastnoručný podpis - člen nad 18 r. 
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