Centrum voľného času, Brusno 622/24 ako súčasť ZŠ s MŠ Brusno

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO CENTRA VOĽNÉHO ČASU

Centrum voľného času, Brusno 622/24 ako súčasť ZŠ s MŠ Brusno
Číslo: …………….……..

školský rok 2018/2019

ROZHODNUTIE

Názov záujmového útvaru:
Identifikačné údaje dieťaťa:
Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Druh pobytu:
a. trvalý

V Brusne dňa 14.09.2018

Dátum narodenia:
Miesto narodenia:

Riaditeľ Centra voľného času, Brusno 622/24 ako súčasť Základnej školy s materskou
školou, Brusno 622/24, 976 62 Brusno, podľa § 5 ods. 1 a ods. 6 písm. a) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 7 ods. 2 vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku
záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe
prijíma

Identifikačné údaje zákonného zástupcu neplnoletej osoby:
Meno:
Číslo telefónu:
Priezvisko:
E-mail:
Adresa pobytu:
Druh pobytu:
a. trvalý
Čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov som poskytol(a) len jednému
centru voľného času, a to C e n t r u v o ľ n é h o č a s u , B r u s n o 6 2 2 / 2 4 a k o
súčasť Základnej školy s materskou školou,
Brusno
622/24, 976 62 Brusno.
Zároveň čestne vyhlasujem, že nepožiadam o prijatie môjho dieťaťa do iného centra
voľného času u iného zriaďovateľa.
Svojim podpisom dávam tiež súhlas na spracovanie osobných údajov môjho dieťaťa na účely
jeho evidencie v Centre voľného času, Brusno 622/24 ako súčasť ZŠ s MŠ,
Brusno
622/24, 976 62 Brusno a na účely vedenia pedagogickej a ďalšej dokumentácie, a to v
rozsahu údajov podľa § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na
obdobie školského roka 2018/2019.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).
Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti
prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22.

Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Druh pobytu:

Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
a. trvalý

I

do Centra voľného času, Brusno 622/24 ako súčasť Základnej školy s materskou školou,
Brusno, Školská 622/24, 976 62 Brusno v školskom roku 2018/2019 od 14. septembra 2018.
Odôvodnenie:
Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov sa od odôvodnenia tohto rozhodnutia upúšťa vzhľadom na to, že
v predmetnej veci sa v plnom rozsahu vyhovelo.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia riaditeľovi školy, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom podľa § 177 a nasl. zákona
č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.
Prevzal:
--------------------------------------------Podpis zákonného zástupcu

V Brusne dňa ............................... 2018
Podpis zákonného zástupcu

-------------------------------------------Mgr. Alexander ŠABO
riaditeľ CVČ

