ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA LADISLAVA STANČEKA
Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza
Čestné vyhlásenie pre zber údajov
podľa §7a) odsek 4 až 6 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
Meno a priezvisko žiaka/poslucháča ......................................................................
Dátum a miesto narodenia: ........................................................................................
Adresa pobytu :............................................................................................................
.....................................................................................................................................
druh pobytu - trvalý / prechodný*
Meno a priezvisko, titul zákonného zástupcu žiaka (ak je žiak neplnoletý):
......................................................................................................................................
Adresa pobytu :............................................................................................................
......................................................................................................................................
druh pobytu – trvalý / prechodný*
kontaktný údaj (telefón/ mail) :......................................................................................
Čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov som poskytol/la iba
jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu a dávam súhlas Základnej
umeleckej škole Ladislava Stančeka, Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza a
jej zriaďovateľovi na započítanie tohto dieťaťa /žiaka/ poslucháča do zberu údajov
pre účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam v školskom
roku 2021/2022 a v nasledujúcich školských rokoch, až do ukončenia poskytovania
vzdelávania.
Každú zmenu v čestnom vyhlásení bezodkladne písomne oznámim riaditeľovi
ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi.
V Prievidzi dňa ..........................

.................................................
podpis zákonného zástupcu /
plnoletého poslucháča
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA LADISLAVA STANČEKA
Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza
Súhlas zákonného zástupcu
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
pre prevádzkovateľa : Základná umelecká škola Ladislava Stančeka
Rastislavova ulica 745/13, 971 01 Prievidza

Ja, dole podpísaný zákonný zástupca žiaka/žiačky/
meno a priezvisko žiaka : .............................................................................................................
dátum narodenia žiaka : ..............................................................
SÚHLASÍM:
1. s uvedením osobných údajov žiaka na súpisku pre rôzne žiacke a školské aj
mimoškolské súťaže : meno, priezvisko, dátum narodenia, škola, ktoré sú
potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku ,
2. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, škola
pre ubytovanie, cestovné zľavy na školských výletoch, kurzoch, súťažných
a umeleckých prehliadkach a iných školských akciách,
3. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, škola
pre zľavy do múzea, divadla, kina a iných inštitúcií navštívených počas školských
akcií,
4. uverejňovaním umeleckých prác žiakov hudobného, výtvarného, literárnodramatického a tanečného odboru ZUŠ – s uvedením mena, priezviska a triedy
žiaka v priestoroch ZUŠ a na webovom sídle školy,
5. s uverejnením mena, priezviska, triedy a školy pri zverejňovaní výsledkov
dosiahnutých v rôznych školských súťažiach,
6. uverejňovaním fotografií, videonahrávok žiaka zo školských akcií
v priestoroch ZUŠ a na webovom sídle školy.
Môj súhlas je dobrovoľný a trvá počas obdobia umeleckého vzdelávania
menovaného žiaka v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi.
Poučenie: Informovaný súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Prievidzi dňa ...........................................
_________________________________________
vlastnoručný podpis zákonného
zástupcu žiaka
*nevhodné prečiarknite
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