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Filmársky workshop pre deti 

FILMÁRIK 

 

Účastnícky poplatok za workshop v sume 50 € je potrebné uhradiť do 30. 6. 2019 na číslo 

účtu organizátora: SK66 8180 0000 0070 0048 1424.  

Prihlášku je potrebné zaslať do 21. 6. 2019 poštou:  

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci,  

Moyzesova 50, 022 01  Čadca,  

alebo mailom: lubica.ligocka@gmail.com. 

Workshopu sa môže zúčastniť maximálne 12 účastníkov. V prípade menšieho počtu ako 8 

prihlásených účastníkov sa workshop konať nebude. 

 

PRIHLÁŠKA  

na filmársky workshop pre deti FILMÁRIK 

 

Meno a priezvisko dieťaťa/rok narodenia: 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Adresa trvalého bydliska: 

Telefónny kontakt dieťaťa: 

Telefónny kontakt zákonného zástupcu: 

Emailový kontakt zákonného zástupcu: 

Číslo účtu, z ktorého sa platí účastnícky poplatok: 

 

Udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov môjho dieťaťa uvedených v prihláške 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely 

filmárskeho workshopu pre deti FILMÁRIK. 

Jedná sa o uverejnenie: 

- mena a priezviska spojeného s výstupom filmárskej tvorby 

1. v tlači           súhlasím         nesúhlasím 

2. na webovej stránke Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci     súhlasím      nesúhlasím 

3. na facebooku Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci     súhlasím      nesúhlasím 

(krížikom označte možnosti, s ktorými súhlasíte). 

- miesta bydliska (jedná sa iba o názov obce): 

1. v tlači           súhlasím         nesúhlasím 

2. na webovej stránke Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci     súhlasím      nesúhlasím 

3. na facebooku Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci     súhlasím      nesúhlasím 

(krížikom označte možnosti, s ktorými súhlasíte). 
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- fotografie dieťaťa: 

1. v tlači           súhlasím         nesúhlasím 

2. na webovej stránke Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci     súhlasím      nesúhlasím 

3. na facebooku Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci     súhlasím      nesúhlasím 

(krížikom označte možnosti, s ktorými súhlasíte). 

možnosti, s ktorými súhlasíte). 

 

- fotografií dieťaťa z podujatí organizovaných KKS v Čadci: 

1. v tlači           súhlasím         nesúhlasím 

2. na webovej stránke Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci     súhlasím      nesúhlasím 

3. na facebooku Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci     súhlasím      nesúhlasím 

(krížikom označte možnosti, s ktorými súhlasíte). 

 

- videozáznamov z podujatí organizovaných KKS v Čadci, ktoré súvisia s workshopom: 

1. na webovej stránke Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci     súhlasím      nesúhlasím 

2. na facebooku Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci     súhlasím      nesúhlasím 

(krížikom označte možnosti, s ktorými súhlasíte). 

 

Informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi Vám poskytne Kysucké kultúrne 

stredisko v Čadci, tel.: 014/4331250. Súhlas je poskytnutý dobrovoľne a platí do odvolania. 

Dotknutá osoba svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať písomnou formou. 

Poučenie podľa § 14 ods. 3 zákona 18/2018 Z. z.: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek 

odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov dieťaťa účastného na workshope. Odvolanie 

súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred 

jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas 

udelila. Poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v súlade s dobrými mravmi a ich 

spracovanie nebude v rozpore so záujmami dotknutej osoby.  

 

 

 

 

V ......................... 

 

 

        podpis zákonného zástupcu 
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