
  

Potvrdenie prihlášky 
 

Týmto potvrdzujem prihlásenie nižšie menovaného dieťaťa na Detský biblický tábor v rekreačnej oblasti 
Sigord – zelený breh v termíne: 25.7. – 30.7.2022 organizovaný Cirkevným zborom ECAV Prešov. 

Meno a priezvisko dieťaťa: Janko Mrkvička 

Rodné číslo: 123456/7890 

Bydlisko dieťaťa: Nábrežná 25, Prešov 

Meno zákonného zástupcu a kontakt: Mrkvičková Júlia, 0903 333 333, mrkvickova@mail.sk 
 
 

 
Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

 

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 14 dní 
pred odchodom do tábora do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, 
vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami) a tiež vyhlasujem, že dieťa neprejavuje 
niektoré z príznakov ochorenia COVID-19 ako zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť 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 § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

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

 
 
 

Súhlas dotknutej osoby 
 

v zmysle § 13 ods. 1, písm. a) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  
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 ECAV Prešov, Svätoplukova 11, Prešov súhlas na spracúvanie osobných údajov 
prihlasovaného dieťaťa v rozsahu:  
  

 Spoločné fotografie 

 Videozáznam 

 Zvukový záznam  
 

Za účelom:  

Propagačnej činnosti cirkevných podujatí, ktorá zahŕňa zverejňovanie v zborovom časopise Patmos a mesačníku 
Evanjelický východ. 

 
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie jedného roka.  

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

  



  

Informácie podľa článku 13. 
 

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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov)   
 
1. Identifikačné údaje  

1)    Prevádzkovateľom  osobných údajov je : 
Názov zboru: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku Prešov 
Sídlo: Svätoplukova 11, 080 01 Prešov 
IČO: 31947042 
Predsednícky zbor: 
 

Mgr. Martin Chalupka, Predseda zboru 
 

(ďalej len prevádzkovateľ“) 
 
2. Zoznam účelov spracúvania osobných údajov a právny základ 

1) Propagačná činnosť cirkevných podujatí 
Právny základ spracúvania osobných údajov:  súhlas dotknutej osoby 

2) Organizovanie detského tábora 
Právny základ spracúvania osobných údajov: §13 ods. 1. pism. f zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

3. Doba uchovávania osobných údajov 
Doba uchovávania osobných údajov je jeden rok.   

 
4. Poučenie o právach dotknutej osoby 

1)     Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti, ktorá bude zaslaná elektronicky na emailovú adresu 
podpora m.chalupka@patmos.sk : 

a) vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
b) požadovať opravu svojich osobných údajov, 
c) požadovať výmaz svojich osobných údajov, 
d) žiadať o obmedzenie spracúvania  svojich osobných údajov, 
e) namietať spracúvanie osobných údajov,  
f) požiadať o prenos osobných údajov, 

2) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu 
osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.  

3) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný 
zástupca.  

4) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. 
 

5. Spracovávanie osobných údajov 
Spracovávanie osobných údajov je nevyhnuté, z dôvodu, aby bolo možné s Vami uzatvoriť zmluvu na diaľku 
v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.  
Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade ak neposkytnete svoje osobné údaje 
nebude možné s Vami uzatvoriť zmluvu. 
 

6. Mlčanlivosť  
Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosti trvá aj po ukončení 
spracúvania osobných údajov. 
 

7. Prenos osobných údajov 
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny ani  medzinárodnej organizácii. 

 
8. Zverejnenie osobných údajov 

Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje. 
 
9. Poskytovanie osobných údajov 
             Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám. 


