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__________________________________________________________________________________________________________ 

PRIHLÁŠKA DO ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/19 

Prihlasujem svoje dieťa do Školského klubu detí (ŠKD) pri ZŠ s MŠ, Riazanská 75 v Bratislave. 

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

Poplatok za ŠKD vo výške 25 € budem uhrádzať internetbankingom na účet SK10 5600 0000 0084 2374 

2002 najneskôr do 10. dňa v mesiaci s variabilným symbolom 75. V poznámke pre prijímateľa sa píše 

meno a priezvisko žiaka a trieda. Doklad o zaplatení predložím na požiadanie vychovávateľky.  

 
Ranný ŠKD – od ŠKD popoludní - do  Spôsob odchodu 

1 

Pondelok    

Utorok    

Streda    

Štvrtok    

Piatok    

1 
Samo odchádza domov (uviesť presný čas), s rodičom, so súrodencom, so starým rodičom, s pánom/pani (uviesť celé meno a priezvisko).  

V prípade pochybností o sprievode dieťaťa má vychovávateľka povinnosť si overiť totožnosť 

sprevádzajúceho.  

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č . 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných ú dajov a o voľ nom pohybe takýchto údajov , ktorým sa zru šuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) a zákonom SR č . 18/2018 Z. z. o ochrane osobný ch údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“). Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb 

poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO) spoločnosť ELEKTRODATA , s.r.o., ktorá na webovej stránke 

školy zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v zákone o ochrane osobný ch ú dajov a zaviedla 

transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a aký chkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby , ako 

aj iných osôb . Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť  priamo na stránke externej zodpovednej osob y: 

www.bezpecnostnasmernica.sk/info . V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami obozná miť prostredníctvom 

internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe na sekretariáte školy. Som si vedomý /-á svojich 

práv, ktoré sú uvedené v § 19 až § 30 zákona o ochrane osobných údajov a ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti 

prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb . Zákonný/-í zástupca/zástupcovia zástupcovia svojím 

vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú , že sa oboznámili so všetký mi informá ciami uvedenými v tomto 

dokumente, znením § 19 až § 30 zákona č . 18/2018 Z. z. o ochrane osobný ch údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľ né a ich obsahu porozumeli. 

V Bratislave dňa ............................. Podpis zákonného zástupcu: ........................................................................... 


