
PRIHLÁŠKA  
Denný letný tábor ZOSKÁČIK 2020

Prihlasujem svoje dieťa do denného letného tábora v termíne (označiť):

 I. turnus – 06.07. – 10.07.2020                       III. turnus – 03.08. – 07.08.2020
 II. turnus – 13.07. – 17.07.2020                      IV. turnus – 10.08. – 14.08.2020

Meno a priezvisko 
dieťaťa

Bydlisko dieťaťa

Rodné číslo  dieťaťa 

Vek dieťaťa

Zdravotná poisťovňa 
dieťaťa

Meno a priezvisko 
zákonného zástupcu

Adresa zákonného 
zástupcu

Kontaktný telefón

Alergia na lieky, 
potraviny a iné látky

Ďalšie údaje, ktoré  
by sme mali vedieť

Prosím priložiť ofotený preukaz poistenca!

Dátum................................                                  

Podpis zákonného zástupcu............................................

„Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v     súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A  
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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 so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o     ochrane osobných údajov a     o     zmene a     doplnení niektorých zákonov.  

Informácie  o     spracúvaní  osobných údajov  prevádzkovateľom sú  vám plne  k     dispozícii  na  webovom sídle  
www.osobnyudaj.sk/informovanie  , ako aj     vo fyzickej podobe v     sídle a na všetkých kontaktných miestach pre  -  
vádzkovateľa.

Telefón: 056/644 13 48, 688 20 85, 0918 908 310           E-mail: zos@zosmi.sk       web: www.zosmi.sk 
Fax: 056/64 215 90

http://www.zosmi.sk/
mailto:zos@zosmi.sk
http://www.osobnyudaj.sk/informovanie


Vyhlásenie

Zákonný zástupca je povinný v prípade, ak dieťa  príde do styku s osobou pozitívnou na ochorenie
Covid - 19 alebo s osobou, ktorá má cestovateľskú anamnézu, alebo sa u dieťaťa prejavia príznaky
ochorenia Covid - 19, bezodkladne oboznámiť s týmito skutočnosťami organizátora letného tábora.

Ochrana osobných údajov:
Osobné  údaje  dotknutých  osôb  sa  spracúvajú  v súlade  s  NARIADENÍM  EURÓPSKEHO
PARLAMENTU  A RADY  (EÚ)  2016/679  z  27.  apríla  2016  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  so  zákonom  č.  18/2018  Z.  z.  o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Právnym základom spracúvania  osobných údajov čl.  6  ods.  1  písm.  d)  a  čl.  9  ods.  2  písm. i)
všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Účelom spracúvania osobných údajov je ochrana života a zdravia dotknutých osôb z dôvodu hrozby
koronavírusu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom
sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie,  ako  aj vo  fyzickej  podobe  v sídle  a  na  všetkých
kontaktných miestach prevádzkovateľa.

Michalovciach   dňa         

Meno, priezvisko a podpis rodiča, alebo zákonného zástupcu: .......................................................

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie


Vyhlásenie

Vyhlasujem, že dieťa ..............................................................................................................., bytom
v  ......................................................................................................,  neprejavuje  príznaky  akútneho
ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti
pre  deti  a  dorast  menovanému  dieťaťu  nenariadil  karanténne  opatrenie  (karanténu,  zvýšený
zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). 

Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu
ostatného mesiaca do priameho styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19. 

Som  si  vedomý(á)  právnych  následkov  v  prípade  nepravdivého  vyhlásenia,  najmä  som  si
vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

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

Meno a priezvisko zák. zástupcu:

Adresa zákonného zástupcu:

Telefón zákonného zástupcu:

Podpis zákonného zástupcu:


