
ZÁVÄZNÝ INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
S ÚČASŤOU NEPLNOLETÉHO NA LETNEJ TANEČNEJ ŠKOLE

DANZA MEA 2022

A VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
Meno a priezvisko dieťaťa .................................................................................................

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

Svojim podpisom záväzne prihlasujem svoje dieťa na letnú tanečnú školu Danza Mea 2022.
Beriem na vedomie a akceptujem všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných
podmienok účasti na letnej tanečnej škole Danza Mea 2022 (ďalej len “Danza mea 2022”).

Rodič (zákonný zástupca, musí byť plnoletý) účastníka Danza Mea 2022 je povinný pri
NÁSTUPE DIEŤAŤA DO LETNEJ TANEČNEJ ŠKOLY ODOVZDAŤ FOTOKÓPIU
PREUKAZU POISTENCA a „PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI ÚČASTNÍKA“.

Prikladám fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa

Prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka * Je nutné potvrdiť Vašim podpisom a odovzdať
pri nástupe dieťaťa do letnej tanečnej školy – potvrdenie bezinfekčnosti:

Čestne prehlasujem, že môj syn / dcéra neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a
orgán na ochranu zdravia ani ošetrujúci lekár mu nenariadil karanténne opatrenie
(karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad). Je zdravotne
spôsobilý/á pre pobyt v detskom tábore. Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia
alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, prišli v priebehu ostatného
mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka,
angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s
vyrážkami a pod.).
Som si vedomý/á právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä
som si vedomý/á, že by som sa dopustil/a priestupku podľa § 29 ods. 1 písm. h)
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

podpis zákonného zástupcu

Zároveň sa zaväzujem počas Danza Mea 2022 denne priviesť dieťa a odovzdať ho
OSOBNE lektorom alebo povereným organizátorom letnej tanečnej školy, alebo do
priestoru, kde sa letná tanečná škola koná.

Ak dieťa prinesie písomný súhlas zákonného zástupcu, že môže opustiť priestor podujatia
bez toho, aby si ho vyzdvihol zákonný zástupca alebo poverená osoba a môže po skončení
denného programu odísť aj bez sprievodu. Organizátor nenesie zodpovednosť za
bezpečnosť a zdravie dieťaťa.

Zaväzujem sa uhradiť materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním
Všeobecných podmienok Danza Mea 2022.



ZÁROVEŇ UDEĽUJEM SÚHLAS, V SÚLADE S PLATNÝM ZÁKONOM O OCHRANE
OSOBNÝCH ÚDAJOV ORGANIZÁTOROVI LETNEJ TANEČNEJ ŠKOLY DANZA MEA 2022

Informačná povinnosť organizátora

Občianske združenie Môj tanec so sídlom Romanova 23, 851 02 Bratislava,

IČO: 42359937

DIČ: 2020910837

Poverená osoba: Mgr. art. Jana Šimkovicová, danzamea2021@gmail.com

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností občianskeho združenia Môj tanec, so sídlom Romanova 23, 851 02
Bratislava, ako organizátora letnej tanečnej školy Danza Mea 2022 (ďalej len „Organizátor“). Pri spracúvaní osobných údajov
Organizátorom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Organizátora a len po dobu nevyhnutnú
na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené organizátorom na
spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov organizátora, v súlade s bezpečnostnou politikou
organizátora. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami organizátora. Zo zálohových úložísk budú
Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje
uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti
údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Organizátor je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s
bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Udeľujem organizácii: Občianske združenie Môj tanec so sídlom Romanova 23,
851 02 Bratislava, súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v
účele spracovania osobných údajov.
Kontaktné údaje na zodpovednú́ osobu: danzamea2021@gmail.com.

Účely spracovania:
• Spracovanie osobných údajov účastníka a zákonného zástupcu v rozsahu prihlášky
na letnú tanečnú školu uverejnenej na www.danzamea.sk a meno a priezvisko,
dátum narodenia, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailovú adresu, názov
zdravotnej poisťovne, v rámci organizácie letnej tanečnej školy Danza Mea 2021.
ÁNO
• Kontaktovanie účastníka a zákonného zástupcu ohľadne informácií a
organizačných pokynov letnej tanečnej školy Danza Mea 2021
ÁNO
• Uverejňovanie fotografií / videonahrávok účastníka na webovom sídle organizácie a
na sociálnych sieťach.
ÁNO

Oprávnený́ záujem: letná tanečná škola DANZA MEA 2022

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Občianske združenie Môj tanec so sídlom Romanova 23, 851 02 Bratislava
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu

Poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom prihlášky na letnú tanečnú školu Danza Mea 2022, dávam svoj súhlas
so spracovaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely súvisiace s organizovaním letnej tanečnej školy Danza Mea
2022.
Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne a v rozsahu v akom boli poskytnuté.
Organizátor letnej tanečnej školy po splnení účelu spracúvania údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných
údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak.
Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
Organizátor vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude
obchádzať.
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Práva :
- súhlas so spracovaním osobných údajov môže účastník kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese
organizátora letnej tanečnej školy Danza Mea 2022 – Romanova 23, 851 02 Bratislava. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
- účastník má právo požadovať od organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
- účastník má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti,
dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z

ORGANIZÁTOR:
Občianske združenie Môj tanec
so sídlom Romanova 23, 851 02 Bratislava,
www.danzamea.sk
danzamea2022@gmail.com
Zodpovedná osoba: Mgr. art. Jana Šimkovicová

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: SK0211000000002926914649
IČO 42359937
DIČ: 2020910837

Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s obsahom záväzného
informovaného súhlasu a jeho obsahu rozumiem.

podpis zákonného zástupcu
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