ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA – VÉGLEGESÍTETT JELENTKEZÉSI LAP
IV. Kde bolo, tam bolo... - IV. Hol volt, hol nem volt...
okresné kolo súťaže v prednese a ilustrácii rozprávok
mesemondó verseny és alkotópályázat járási fordulója
Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracúvaním a uchovávaním mojich uvedených osobných údajov poskytnutých Regionálnemu
osvetovému stredisku v Komárne, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely vyúčtovania projektu z Fondu
primátora Mesta Komárno IV. Kde bolo, tam bolo.../ IV. Hol volt, hol nem volt..., ďalej pre účely archivácie Programovo - organizačného
zabezpečenia podujatia, nahrávania a fotografovania bez nároku na odmenu pre propagačné účely organizácie, ktoré budú
zverejňované na www.ros-komarno.sk a www.facebook.com/ros.komarno/. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do doby jeho
písomného odvolania, najdlhšie 10 rokov v zmysle Vnútorného predpisu o registratúrnom poriadku Regionálneho osvetového strediska
v Komárne. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň vyhlasujem, že písomný súhlas na poskytovanie mojich
osobných údajov maloletého do 16 rokov svojim podpisom odsúhlasil môj zákonný zástupca pre ......................................................
škola ....................................................... .
Aláírásommal a személyi adatvédelemről szóló 18/2018-as törvény értelmében a Komáromi Regionális Művelődési Központnak
hozzájárulásom adom a feltüntetett személyes adataim kezeléséhez, a Komárom Város Polgármesteri Alapja által finanszírozott
IV. Kde bolo, tam bolo.../ IV. Hol volt, hol nem volt...c. pályázat elszámolásához, továbbá a Rendezvények Programbeli és Szervezési
Bebiztosításának archiválásához, a művelődési központ propagációs tevékenységéből kifolyólag hangok és képek rögzítéséhez
a jutalom igénye nélkül, melyek a www.ros-komarno.sk és a www.facebook.com/ros.komarno/ oldalakon nyilvánosságra kerülnek.
A személyes adatok engedélyezése az írásbeli visszavonásig érvényes, legtovább a Komáromi Regionális Művelődési Központ Inktatói
Rendelet Belső Előírásának értelmében jegyzett 10 évig. Ez a hozzájárulás bármikor írásban visszavonható. Egyidejűleg kijelentem, hogy
a személyes adataim kezeléséről szóló írásbeli hozzájárulás a 16. életévet be nem töltött kiskorúságom vonatkozásában a törvényes
képviselőm
írásbeli
beleegyezésével
történt
a
........................................................................
iskola.................................................................................
Meno a priezvisko súťažiaceho / A versenyző keresztés vezetékneve
Dátum narodenia / Születési dátum

Adresa školy / Iskola címe
Telefón, e-mail školy / Telefonszám, e-mail az iskolára
Trieda / Osztály
Kategória
Názov rozprávky / A mese címe
Meno a priezvisko pedagóga / A tanár kereszt- és
vezetékneve
Telefón , e-mail pedagóga / Telefon, email a felkészítő
tanárra
Vyplnenú prihlášku prosíme doručiť najneskôr do 10. 10. 2019 na adresu Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2,
P.O.BOX 159, 945 01 Komárno.
A jelentkezési lapot kérjük legkésőbb 2019. 10. 10-éig kézbesíteni a Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Petőfiho 2, P.O.BOX
159, 945 01 Komárno postacímre.

..................................................

.............................................................................................................

potvrdenie školy /iskola igazolása

podpis súťažiaceho/resp. zák. zástupcu / a versenyző/ szülő aláírása

