Letný detský tábor ECAVZA 2019

Poď s nami pátrať,
vyšetrovať, riešiť záhady...
„PÁTRAČI NA STOPE“
KEDY?

21.7. (nedeľa)– 26.7.2019 (piatok)

KDE?

Na chate Limba - Bystrá.
https://chatalimbabystra.sk/ → tu bude pre nás zabezpečené ubytovanie
a celodenná strava 5- krát denne

ČO?

Počas tábora ťa čaká:

ZÁBAVA S
KAMARÁTMI

PÁTRANIE
PRÍRODOU
ANGLIČTINA
Z TEXASU

KTO SA MÔŽE PRIDAŤ?

HĽADANIE
DÔKAZOV

VEĽKÉ
PÁTRAČSKÉ
HRY

Každý vo veku 6-12 rokov.
→ výnimky udeľuje len hlavná vedúca ☺

ČO ŤA TO BUDE STÁŤ?

130 € je cena tábora aj s dopravou zo Žiliny
→ Pre deti, ktoré pravidelne navštevujú detskú
besiedku v ECAV Žilina alebo hodiny evanjelického
náboženstva v Žiline a okolí je poskytnutý
príspevok vo výške 20 €.

ČO POTREBUJEŠ UROBIŤ?

Vyplnenú

prihlášku

spolu

so

súhlasom

so

spracovaním osobných údajov a príslušným poplatkom za tábor rodičia odovzdajú na faru ECAVZA
(Námestie Žilinskej Synody 2) najneskôr do nedele 10. júna 2019. Dieťa bude evidované ako prihlásené
až po zaplatení poplatku za tábor. V prípade akýchkoľvek otázok môžete sa kontaktovať na tel. čísle
0908/229 804. V prípade, že dieťa odhlásite po dátume 10.6.2019, zo zaplatenej sumy Vám odčítame
storno poplatok 30 €.
Podpísanú naskenovanú prihlášku môžete poslať aj mailom na: zuzkajarabova@gmail.com
Za tábor je možné platiť aj prevodom na č. u.: SK63 0900 0000 0000 7650 9268 (do správy pre
prijímateľa uveďte: DLT, priezvisko a meno dieťaťa, variabilný symbol je 9999)
V priebehu mesiaca jún Vám pošleme podrobnejšie informácie.

Letný detský tábor ECAVZA 2019

PRIHLÁŠKA na letný tábor detí 2019
Meno a priezvisko: ____________________________________________________________________________
Bydlisko: _____________________________________________________________________________

Dátum narodenia: ___________________ Tel. číslo rodičov: ____________________________________
Email rodiča (ČITATEĽNE!!!): _____________________________________________________________
Číslo preukazu železníc SR (z preukazu v pravom dolnom rohu): _________________________________
Zdravotná poisťovňa, v ktorej je dieťa poistené: ______________________________________________
Súhlasím, aby sa moje dieťa zúčastnilo tábora na chate Limba Bystrá v termíne: 21. –26. 7. 2019.
Podpisy rodičov/ zákonných zástupcov:____________________________________________

Veľkosť trička (zakrúžkujte):

Vek (roky)

4-5

5-6

6-8

8-10

10-12

12-14

EUR veľkosť

110

116

128

140

152

164

58
54
62

60
56
64

64
59
68

68
62
74

72
65
80

76
68
86

Hrudník (cm)
Pás (cm)
Boky (cm)

SÚHLAS so spracovaním osobných údajov
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina, Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina,
ecavza@ecavza.sk, 0908/229 804 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) prehlasuje, že všetky poskytnuté údaje budú
zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytovania služby Detský letný tábor 2019 a zaväzuje sa nakladať
s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Poskytnuté údaje budú uchovávané po dobu 1 rok. Osobné
údaje dieťaťa budú ďalej poskytnuté tretím osobám: ubytovacie zariadenie, komerčná úrazová poisťovňa.
1. Ako zákonný zástupca dieťaťa prehlasujem, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
 súhlasím
 nesúhlasím
so spracovaním všetkých svojich osobných údajov ako aj údajov o dieťati uvedených v prihláške, ktoré som
poskytol/la prevádzkovateľovi, za účelom poskytovania služby Detský letný tábor.
2. Ako zákonný zástupca dieťaťa prehlasujem, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov
 súhlasím
 nesúhlasím
so zverejnením fotografií z letného tábora na webovej stránke www.ecavza.sk a v materiáloch cirkevného
zboru. Tento súhlas sa udeľuje na dobu 3 rokov od ukončenia detského letného tábora.
Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov určuje Zákon o ochrane osobných údajov v ustanoveniach §21 §24, §26 a §27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (viď. *Práva dotknutej osoby), o ktorých rodič
prehlasuje že bol poučený a rovnako rodič potvrdzuje, že pred získavaním osobných údajov bol zo strany
prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 19 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných
údajov.
V ..............................., dňa ..................

................................................................
podpis rodiča / zákonného zástupcu

*Práva dotknutej osoby
− Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
− Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich
spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018 alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli
dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.
− Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady podľa § 24 ods. 1
zákona 18/2018.
− Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané
podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad
právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
− Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona 18/2018 na Úrad na ochranu osobných údajov, ak je
priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom 18/2018.

