
KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY, ROVNIAKOVÁ 3, 851 02, BRATISLAVA 

kurzy@kzp.sk 

Žiadosť o prijatie (prihláška) 
dospelý    

na záujmovú činnosť/príležitostnú činnosť/kurz 

Názov ZÚ1 /krúžok: 

Deň/hod.: 

                                                              v CC CENTRE na školský rok 2021/2022 

Priezvisko: 

Meno: 

Dátum narodenia:  

štátna príslušnosť: e-mail: mobil/pevná linka: 

Adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa člen ZÚ obvykle zdržiava: 

PSČ:  

Poplatok za čiastočnú úhradu krúžku prosíme uhradiť pri odovzdaní prihlášky.  

Osobné údaje sú spracované v súlade s osobitnými predpismi a uchovávané po dobu 5 rokov. 
Prosíme, vyplňte aj zadnú stranu prihlášky. 

 

 

 

 V ____________________ dňa _________________  

 

 

 

                                                                                             ______________________________  
                                                                                                        podpis účastníka  

 

 

 

 

 

ZÚ = záujmový útvar Súhlas so spracovaním osobných údajov  



                                                     Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 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, ďalej len „Nariadenie GDPR“). Ja, dole podpísaný 
účastník záujmového útvaru (ďalej aj „účastník ZÚ“): 

 meno a priezvisko: ............................................................................................................... 

 dátum narodenia: ...............................................................................................................  

týmto dávam/-e KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY, Rovniankova 3,  851 02 Bratislava, IČO: 
00179949 
 (ďalej aj: „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom2 : 

 1. Súhlasím / Nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov účastníka ZÚ (meno, 
priezvisko, dátum narodenia, bydlisko) na účely poistenia, počas letnej činnosti, na výletoch; 

 2. Súhlasím / Nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov účastníka ZÚ (meno, 
priezvisko) inštitúciám, navštevovaným v rámci pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti. 

3. Súhlasím / Nesúhlasím so zverejňovaním a prezentovaním prác účastníka zo záujmových útvarov, 
ako aj s uvedením osobných údajov (meno, priezvisko, názov ZÚ) v priestoroch CC Centra a pri 
prezentácii mimo CC Centra;  

4. Súhlasím / Nesúhlasím so zverejňovaním osobných údajov účastníka ZÚ (meno, priezvisko) pri 
zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych súťažiach organizovaných Prevádzkovateľom a do 
ktorých sa Prevádzkovateľ prihlási; 5. Súhlasím / Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, 
videonahrávok, vytvorených prác účastníka ZÚ z uskutočňovanej pravidelnej a príležitostnej činnosti 
Prevádzkovateľa, facebook: ...v priestoroch CC Centra a pri prezentácii mimo CC Centra. 

 Doba trvania súhlasu:  
Súhlas so spracovaním osobných údajov platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy má účastník ZÚ 
možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne alebo elektronicky odvolať. 

 Povinné informovanie:  
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 takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných 
údajov“). Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré 
upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  

Vyhlásenie účastníka ZÚ:  
Účastník ZÚ svojím vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými 
informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené 
informácie sú pre účastníka ZÚ zrozumiteľné a ich obsahu porozumel.  

Dátum: ...............................  

                                                                                     ..................................................................................  
                                                                    vlastnoručný podpis účastníka ZÚ 2 nehodiace sa prečiarkni 


