LETNÝ BIATLON, súťaž v lesnom behu a v streľbe zo vzduchovky

LETNÝ BIATLON, súťaž v lesnom behu a v streľbe zo vzduchovky

31. máj 2019, ZŠ Staré Hory

31. máj 2019, ZŠ Staré Hory

Súhlas so spracovaním osobných údajov

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“).

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 zákonný zástupca

Ja, dole podpísaný zákonný zástupca

meno a priezvisko zákonného zástupcu: ...............................................................................

meno a priezvisko zákonného zástupcu: ...............................................................................

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

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

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

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

týmto dávam Základnej škole v Starých Horách dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov
môjho dieťaťa za účelom: organizačného zabezpečenia, propagácie, priebehu, spracovania
výsledkov hore uvedenej súťaže.

týmto dávam Základnej škole v Starých Horách dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov
môjho dieťaťa za účelom: organizačného zabezpečenia, propagácie, priebehu, spracovania
výsledkov hore uvedenej súťaže.

Súhlas/Nesúhlas označte X.

Súhlas/Nesúhlas označte X.

1.
Súhlasím /
Nesúhlasím s uvedením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, dátum
narodenia, trieda, škola) na prihlášku, prezenčnú listinu, výsledkovú listinu súťaže.

1.
Súhlasím /
Nesúhlasím s uvedením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, dátum
narodenia, trieda, škola) na prihlášku, prezenčnú listinu, výsledkovú listinu súťaže.

2.
Súhlasím/
Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, videonahrávok môjho dieťaťa
zo súťaže na webovej stránke ZŠ Staré Hory www.zsstarhory.edu.sk.

2.
Súhlasím/
Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, videonahrávok môjho dieťaťa
zo súťaže na webovej stránke ZŠ Staré Hory www.zsstarhory.edu.sk.

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

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

..................................................................
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu

..................................................................
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu

