
Potvrdenie prihlášky 

Týmto potvrdzujem prihlásenie nižšie uvedeného dieťaťa na Detský biblický tábor v rekreačnej oblasti 
Sigord – Zelený breh v termíne: 22.7. – 27.7.2019 organizovaný Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. 
v. na Slovensku Prešov. 

 

Meno dieťaťa: ...............................................  Priezvisko dieťaťa: ...................................................................  

Rodné číslo: ...................................................  Bydlisko dieťaťa: .....................................................................  

Kontakty na rodičov: ........................................................................................................................................  

 

Vyhlásenie 

Vyhlasujem, že prihlasované dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a 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, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v 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).  

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. 

Súhlas dotknutej osoby 
 
v zmysle nariadenia 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. 
 
Týmto dávam Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Prešov, Svätoplukova 11, Prešov (ďalej len „CZ ECAV 
Prešov“) súhlas na spracúvanie osobných údajov prihlasovaného dieťaťa za účelom: 
  

 poskytnutia osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko dátum narodenia pre poskytovateľa ubytovania a poistenia, 

 zverejňovania informačných materiálov z cirkevných podujatí na webovom sídle CZ ECAV Prešov, v rozsahu meno, 
priezvisko, individuálne a spoločné fotografie, videozáznamy a zvukové záznamy z týchto podujatí, 

 zverejňovania individuálnych a spoločných fotografií, z cirkevných podujatí v zborovom časopise Patmos a mesačníku 
Evanjelický východ. 

 
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie jedného roka. 
 
(Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 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.) 
 
 
 
 
 

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


