
 

 

 

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

Meno, priezvisko, adresa rodiča/zákonného zástupcu 

 

 

 

 

Vec: Informovaný súhlas 

 

 

Súhlasím, aby sa môj syn/moja dcéra ...................................................................................  

účastník/účastníčka letného pobytového tábora, zúčastnil/a všetkých aktivít, organizovaných 

CVČ, Na vŕšku 24,  942 01 Šurany v dňoch 17.7. – 24.7.2021 podľa Organizačného 

zabezpečenia pobytového letného tábora Tesáre – Mlyny . Pokyny k letnému táboru sú prílohou 

informovaného súhlasu.  

 

Sú h las  so  spr ac úv a n ím  o so b n ýc h ú da jo v   

 

v zmysle §13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) 

Centru voľného času v Šuranoch udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním 

mojich osobných údajov, pre nasledovné účely: 

1. za účelom spracovania osobných údajov, ktoré CVČ potrebuje počas trvania letného 

pobytového tábora, pre účely poisťovne v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, 

adresa trvalého bydliska, číslo telefónu rodičov, e-mail a rodné číslo. 

 

Súhlasím  ☐  Nesúhlasím ☐ 

  2.  za účelom  spracovania a zverejňovania fotografií z činnosti  letného pobytového tábora     

       Tesáre – Mlyny na oficiálnej webovej stránke CVČ, vo vitrínach CVČ, dennej tlači   

       a médiách... 

 

Súhlasím  ☐  Nesúhlasím ☐ 

Som si vedomý, že vyššie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na 

základe mojej písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne 

prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia 

o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov. 

 

 

V ...........................................  dňa:                    Podpis rodiča................................. 

 

 



 

 

Bol som oboznámený o skutočnostiach: 

 

1) Vedenie CVČ Šurany zabezpečí pedagogický a zdravotnícky  dozor podľa platnej legislatívy. 

2) Člen – účastník LPT ( letný pobytový tábor) bol oboznámený s programom a poučený 

o správaní a dodržiavaní pravidiel   bezpečnosti a ochrany zdravia v LPT  

       (potvrdené podpisom v prezenčnej listine/táborovom poriadku). 

3) Člen – účastník LPT bude dôsledne dodržiavať a rešpektovať organizačné pokyny 

pedagogického dozoru. V prípade nerešpektovania dohodnutých pravidiel budú vyvodené 

výchovné opatrenia podľa platného vnútorného poriadku pre účastníkov LPT v Tesároch. 

4) Prípadné materiálne škody spôsobené nevhodným správaním môjho dieťaťa finančne 

nahradím. 

5) Dieťa absolvuje nenáročné turistické vychádzky, kde sa pod pedagogickým dozorom 

s táborovou skupinou dopraví z miesta pobytu Tesáre – Mlyny  autobusom. 

 

Poznámka: Treba doplniť súhlasím alebo nesúhlasím, prípadne uviesť poznámku: 

  

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

 

Súhlasím, aby moje dieťa po skončení LPT odišlo domov (zakrúžkujte): 

 

a) osobne ho prevezmem v CVČ, Na vŕšku 24, Šurany o 16.00 hod. 

 b)  príde starý rodič ..............................................................................................  

 c)  iný príbuzný .............................................................. ...................................... 

                                                                        

 

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

                                                                                         podpis rodiča/zákonného zástupcu 

V Šuranoch dňa:   .....................................  


