
 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ................................................................................................................... 

Dátum narodenia: .................................................... Zdravotná poisťovňa: ......................................... 

Adresa (ulica, mesto, PSČ):  ................................................................................................................... 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ................................................................................................ 

Telefón: ................................................................................................................................................... 

Email: ...................................................................................................................................................... 

Zdravotný stav dieťaťa (alergie, možné bolesti, nepredvídané stavy):  

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

V Košiciach, dátum ...........................................  

                                                                Podpis: ......................................... 

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ....................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ...................................................... Zdravotná poisťovňa: .......................................... 

Adresa (ulica, mesto, PSČ):  ...................................................................................................................... 

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

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: .................................................................................................. 

Telefón: ..................................................................................................................................................... 

Email: ........................................................................................................................................................ 

Zdravotný stav dieťaťa (alergie, možné bolesti, nepredvídané stavy):  

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

V Košiciach, dátum .............................................  

                                                                Podpis: ......................................... 

 

Vyplnenú poslať na besiedka.kosice@gmail.com 

Poplatok uhradíte pri nástupe do tábora. 
 

Denný besiedkový tábor „VITAJ V AUTOŠKOLE“  

Evanjelický cirkevný zbor Košice-mesto a Detská misia 

16. 8. – 20. 8. 2021  

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

mailto:besiedka.kosice@gmail.com


              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Dole podpísaný 

zákonný zástupca (meno a priezvisko): _________________________________________________ 

tel._____________________ email:____________________________________________________ 

dieťaťa: _____________________________________dátum narodenia: __________________ 

 _____________________________________dátum narodenia: __________________ 

 _____________________________________dátum narodenia: __________________ 

 _____________________________________dátum narodenia: __________________  

SÚHLASÍM so spracúvaním osobných údajov dieťaťa: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa  a údajov 

zákonného zástupcu  meno, priezvisko, tel. č., e-mail, ktoré sú potrebné pri organizácií aktivít detského denného 

tábora „Vitaj v autoškole“ ÁNO        NIE  

SÚHLASÍM s uvedením a spracovaním osobných údajov dieťaťa: meno, priezvisko, dátum narodenia, ktoré sú 

nevyhnutné na uzavretie úrazového poistenia počas trvania detského denného tábora „Vitaj  

v autoškole“    ÁNO      NIE         

SÚHLASÍM so zhotovovaním a uverejňovaním fotografií, fotografií kolektívov bez identifikácie osôb na webovom 

sídle ecavke.sk a na sociálnych sieťach ECAV Košice za účelom propagácie.            

    ÁNO         NIE        

Poučenie:            

Podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov máte nasledovné práva: právo požadovať od 

prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, 

právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať 

spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo iniciovať konanie pred Úradom na 

ochranu osobných údajov SR. Taktiež máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho 

odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 

Dátum: ______________________  Podpis: ____________________________ 

pre prevádzkovateľa:  Evanjelický farský úrad   
  Mlynská 23, 040 01 Košice,  
  IČO: 42327261 
  kontakt: besiedka.kosice@gmail.com 
Účelom spracovania nižšie poskytnutých osobných údajov je ich spracovanie pre potreby zorganizovania letného detského 
tábora, zabezpečenia uzatvorenia úrazového poistenia dieťaťa, ako i zhotovenie obrazových záznamov z aktivít – v rozsahu  
udeleného súhlasu zákonného zástupcu.  
Dôvod (právny základ), na základe ktorého budeme môcť spracovať osobné údaje, je Váš súhlas,  
ktorý udelíte po prečítaní tohto dokumentu. 
Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje tretej strane. Treťou stranou môže byť www.ecavke.sk,  
spoločnosť Facebook, poskytovateľ cloudových služieb (Google Docs), poisťovňa poskytujúca úrazové poistenie,  
prípadne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a pod. 
Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané na nevyhnutný čas v súlade s účelom ich použitia,  
najviac však po dobu 3 rokov. 
Osobné údaje neprenášame mimo krajín EU. 
Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre registráciu dieťaťa do detského letného tábora (okrem spracovania údajov 
za účelom vyhotovenia fotografií). 

http://www.ecavke.sk/

