Prihláška súťažiaceho do okresného kola
celoslovenskej astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“, 32. ročník, šk. rok 2021/2022

Meno a priezvisko: .................................................................................................. trieda: .............................
Názov školy, adresa: ..............................................................................................................................................
súťaží v kategórii*:

I. ( 4. - 6. roč. ZŠ)

II. (7. - 9. roč. ZŠ)

III. (1. - 4. roč. SŠ)

* nehodiace sa prečiarknite

Pedagogický dozor: ....................................................
___________________________________________________________________________________________________________________________

Súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle ust. §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Ja, dole podpísaný zákonný zástupca (meno a priezvisko): ..........................................................................
týmto dávam Hvezdárni v Banskej Bystrici, organizačnej súčasti KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom,
Komenského 12, 974 01 B. Bystrica, IČO: 35987405 dobrovoľný súhlas na spracovanie horeuvedených
osobných údajov podľa článku 6, odseku 1 písmena a) GDPR1 za účelom registrácie, organizácie priebehu,
vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov súťaže.
 súhlasím  nesúhlasím
 súhlasím

s vyhotovením skupinovej fotografie zo súťaže a jej zverejnením na webom sídle
organizátora súťaže
 nesúhlasím so zverejnením mena a priezviska vo výsledkovej listine na webom sídle organizátora
súťaže

1

GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov.

V zmysle §14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

V B. Bystrici dňa .........................

..................................................................
Podpis zákonného zástupcu
dieťaťa, žiaka (dotknutej osoby)
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