
 

Kontakt: Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin,   

Tel.: 043/3812840, 0905 275 286, 0915 815 755  e-mail: tabor@matica.sk 

 

                 PRIHLÁŠKA  
do Medzinárodného letného tábora Matice slovenskej  

v Škole v prírode Detský raj Tatranská Lesná  

v termíne 7. – 14.7.2019                   

Napíšte nám,  

aké  zážitky  

 by ste chceli zažiť! 

  Meno, priezvisko:                                                                                                                                                                      

........................................                            

 Bydlisko:................................................... 

                                                                                                                                                                                                           

             

 

     Upozornenia          Dátum                                                                                                                                                                                                            

    pre vedúcich (alergie, choroby,          narodenia: ........... 

osobitá strava, lieky, ktoré dieťa užíva): .........................                                                                                                                        

.............................................................................. 

 

Meno a priezvisko rodiča, ktorý prihlášku vyplnil:......................................................                                                                                                                     

Kontakt – telefónne číslo a e-mailová adresa: ......................................................... 

Dátum a podpis:.................................         

 

 

 Na izbe ubytovať s.................................................................. 

 

Náš tábor je vhodný pre deti od 8 do 16 rokov. Prosíme rodičov starostlivo vyplniť kompletnú 

prihlášku a jej prílohu Súhlas so spracovaním osobných údajov. Prihlášku aj s prílohou prosíme zaslať 

poštou alebo e-mailom (doklady je potrebné naskenovať).  

Poplatok za pobyt je 214 Eur pre jedného  účastníka. Poplatok je potrebné uhradiť pri platbe  

na účet najneskôr do 21. júna 2019. Poplatok je možné uhradiť aj po častiach a to tak, že do konca 

mája je potrebné uhradiť najmenej 50% poplatku, t.j. najmenej 107 Eur (akceptujeme aj viaceré 

čiastkové platby), zvyšnú časť do  21. júna. Na úhradu poplatku za pobyt dieťaťa v tábore môžete 

využiť aj príspevok na rekreáciu.  

Poplatok bude uhradený (prosím vyznačte): 

bezhotovostne, na základe prihlášky (bez potreby vystavenia faktúry). 

Podklady pre platbu – účet: IBAN SK28 7500 0000 0040 0786 8337, variabilný symbol 1720, 

do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa alebo detí. 

v hotovosti, pri nástupe do tábora. 

Žiadam o vystavenie faktúry. Na úhradu časti nákladov spojených s pobytom môjho 

dieťaťa v tábore využijem príspevok na rekreáciu v zmysle §152a Zákonníka práce. 

Prihláseným účastníkom obratom zašleme organizačné pokyny s podrobnými informáciami o tábore.  
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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – PRIHLÁŠKA DO TÁBORA 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 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 v zmysle zákona  

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Pre prevádzkovateľa – identifikačné údaje: 

 Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, SR 

 IČO: 00179027, DIČ: 2020603123, IČ DPH: Matica slovenská nie je platiteľom DPH 

 

Kontaktná osoba: 

 JUDr. Marián Gešper, t. č.: 043/ 381 2820, mail: sekretariat@matica.sk  

 

Ochrana osobných údajov: 

 ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vstúpil do platnosti dňa 25.5.2018, ďalej ako 

„zákon o OOU“ 

 

Zodpovedná osoba DPO: 

 zodpovedná osoba DPO nie je určená 

 

Osobné údaje dotknutej osoby: 

 dieťa: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska (ulica, č. domu, PSČ, obec, štát), 

informácie o zdravotnom stave, fotografie z aktivít letného tábora, údaje uvedené  

v žiackom preukaze na bezplatnú dopravu dieťaťa, údaje uvedené na preukaze poistenca 

zdravotnej poisťovne, údaje uvedené v občianskom preukaze (platí pre deti vo veku viac ako 

15 rokov), údaje uvedené v potvrdení o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od lekára všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, údaje uvedené v písomnom vyhlásení rodičov 

 zákonný zástupca: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, podpis 

 

Účel spracúvania osobných údajov: 

 osobné údaje nevyhnutné pre prihlásenie dieťaťa do letného tábora a osobné údaje  

o zdravotnom stave dieťaťa ako informácia pre vedúcich letného tábora a zdravotníka, resp. 

lekára, vyhotovenie fotografií z letného tábora zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa 

www.matica.sk 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov: 

 právny základ zákon o OOU, § 13, ods. 1, písm. a), Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia, § 4, Zákon č. 355/2007  

Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

§ 56. 

 

Doba uchovávania osobných údajov: 

 max. 12 mesiacov, osobné údaje budú následne skartované 

 

Práva dotknutej osoby: 

 dotknutá osoba má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať (§ 

14), právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej 

osoby (§ 21), právo na opravu osobných údajov (§ 22), právo na vymazanie osobných údajov 

(§ 23), právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24), právo na prenosnosť 

osobných údajov (§ 26), právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27) a právo podať 

návrh na začatie konania podľa (§ 100) zákona o OOU 
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Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva v zmysle § 79 

zákona o OOU. 

 

 

Svojím podpisom vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov bez výhrad. 

 

Svojím podpisom vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov okrem údajov: 

 

.............................................................................................................................................................. 

 

 

 

V .................................., dňa ....................... 

  

 

Meno a priezvisko:................................................ podpis:............................................................... 

 


