
Zariadenie starostlivosti od deti do 3 rokov 

Koháryho945/ 83,  Levice  934 01 
www.drobcekovo-dc.sk, drobcekovo.dc@gmail.com , 0904 696060 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

Údaje o dieťati 
Priezvisko: Meno: 

Adresa: Dátum narodenia: 

Národnosť: Materinský jazyk: 

Nástup dieťaťa (dátum): Výstup dieťaťa (dátum): 

Údaje o matke 

Priezvisko: Meno:  Titul: 

Adresa: Telefón: 

Zamestnávateľ: e-mail:

Údaje o otcovi 

Priezvisko: Meno:  Titul: 

Adresa: Telefón: 

Zamestnávateľ: e-mail:

V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
dávam súhlas, aby škola spracúvala moje osobné údaje na účely prijímacieho konania na dobu nevyhnutnú na spracovanie 
informácii o prijímacom konaní. Tento súhlas sa vzťahuje na osobné údaje uvedené v prihláške.  
Dotknutá osoba má právo  
a) požiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
b) na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo odňať súhlas so spracovaním; škola má však
právo spracovávať osobné údaje v rozsahu plnenia svojich povinností podľa školského zákona a súvisiacich predpisov,
c) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo
preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,
d) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, ak dotknutá osoba
tvrdí, že boli poškodené jej práva na ochranu osobných údajov.

Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov. 

V Leviciach dňa...........................   ............................................................ 

  Podpis rodiča/zákonného zástupcu 

Registračný poplatok pri podaní prihlášky je 30,00 € a je nevratný. 
Ak sa do hore uvedeného dňa nástupu dieťaťa do zariadenia neuzavrie „Dohoda o opatrovaní dieťaťa“ so stanoveným 
dátumom nástupu dieťaťa do jaslí., rezervácia miesta v zariadení detského centra sa ruší automaticky. 
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