
Súkromná stredná odborná škola Bytča 
S. Sakalovej č. 182, 014 01 Bytča 

 

P r i h l á š k a   n a   e x t e r n é   š t ú d i u m 
v školskom roku 2019/2020 

 

Údaje o uchádzačovi 

Meno  Priezvisko  

Rodné priezvisko  Rodné číslo  

Dátum narodenia  Miesto narodenia  

Číslo OP  Národnosť  

Štátne občianstvo  

 

Adresa trvalého pobytu 

Ulica a číslo  Mesto  

PSČ  Okres  

 

Telefón (pevná linka alebo mobil) Mobilný telefón  

E-mail  

Štátne občianstvo  

 
Doterajšie vzdelanie (uviesť aj neukončené stredoškolské vzdelanie a ročník v ktorom predčasne uchádzač 
ukončil štúdiu) 

Názov školy  

Študijný odbor  

Rok ukončenia  

Forma ukončenia (napr. výučný list, vysvedčenie o záverečnej 
skúške a pod.) 

 

 
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem 
súhlas Súkromnej strednej odbornej škole Bytča ako spracovateľovi so zberom a spracovaním poskytnutých 
osobných údajov uvedených v tejto prihláške a to za účelom evidencie prihlásených žiakov počas doby 
nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním a školskou dochádzkou žiaka. 
Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch na 
zabezpečenie plnenia povinností školy pri prijímacom konaní a školskej dochádzke. 
Dotknutá osoba má právo: 

- požiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, 
- na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo odňať súhlas so spracovaním; 

škola má však právo spracovávať osobné údaje v rozsahu plnenia svojich povinností podľa školského 
zákona a súvisiacich predpisov, 

- podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, ak 
dotknutá osoba tvrdí, že boli poškodené jej práva na ochranu osobných údajov. 

Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov. 

 
V .................................................................  dňa .........................................  

 
Vlastnoručný podpis uchádzača: 
 
(ak uchádzač zasiela prihlášku o štúdium mailovou poštou, podpisuje sa pri zápise na štúdium) 


