
Prihláška na kurz plávania 

v Detskom centre v Rožňave 

Týmto prihlasujem svoje dieťa do kurzu plávania dojčiat a batoliat v Detskom centre v Rožňave. 

Miesto kurzu:  Detské centrum, Šafárikova 100, Rožňava 

Údaje o rodičovi:  

Titul, meno a priezvisko: ..................................................................................... 

Ulica, číslo domu, PSČ, obec: ..................................................................................... 

Mobil: ..................................................................................... 

e-mail: ..................................................................................... 

Údaje o dieťati: 

Meno a priezvisko dieťaťa: ..................................................................................... 

Dátum narodenia dieťaťa: ..................................................................................... 

Ošetrujúci lekár dieťaťa: ..................................................................................... 

V prípade, že kurz plávania absolvuje viac Vašich detí, vyplňte prosím aj ďalšie položky: 

Meno a priezvisko 2. dieťaťa: ..................................................................................... 

Dátum narodenia 2. dieťaťa: ..................................................................................... 

Meno a priezvisko 3. dieťaťa: ..................................................................................... 

Dátum narodenia 3. dieťaťa: ..................................................................................... 

 

Na základe prihlášky Vás budeme kontaktovať o možnostiach zaradenia do kurzu.  

Pred vyplnením prihlášky si prečítajte zásady ochrany osobných údajov na druhej strane. 

Vyplnenú prihlášky zašlite mailom na detskecentrum.rv@gmail.com alebo poštou na adresu Detské centrum, 

Šafárikova 100, 048 01  Rožňava, prípadne nám ju doručte osobne. 

 

V ........................................, dňa .................................. 

 

 



Zásady ochrany osobných údajov 
V týchto zásadách ochrany osobných údajov zistíte, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich môžete spravovať. 

Hlavným účelom spracúvania vašich osobných údajov z tejto prihlášky je evidencia uchádzačov o kurzy plávania a v prípade zaradenia 

do kurzu evidencia účastníkov kurzov plávania. 

Kto spracúva vaše osobné údaje? 
Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť STAVREALITY s.r.o., Sídlo J. Poničana 13, 841 07  Bratislava, IČO: 44358636, DIČ: 2022695983; 

Prevádzka Detské centrum, Šafárikova 100, 048 01  Rožňava; e-mail: vilka@detskecentrumroznava.sk, tel. 0911 735 795 (ďalej len 

"prevádzkovateľ") 

Aké osobné údaje spracúvame? 
Spracúvame len osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme vás mohli na základe vami prejaveného záujmu kontaktovať a informovať 

o možnosti zaradenia do kurzu plávania. Týmito údajmi sú:  

meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, adresa, meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, ošetrujúci lekár dieťaťa. 

Vaše osobné údaje získavame priamo od vás a zaslaním prihlášky na kurz plávania vyjadrujete súhlas s ich spracúvaním na vyššie 

spomenutý účel. Ak nám posielate prihlášku mailom, v maili ju uchovávame len na nevyhnutnú dobu, inak ju z mailu vymažeme. 

Doba spracovávania osobných  údajov 
Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu, a to najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia kurzu. Váš súhlas môžete odvolať aj 

pred uplynutím 6 mesačnej lehoty od ukončenia kurzu, nie však skôr ako ukončíte kurz plávania. V prípade nezaradenia uchádzača o kurz 

do kurzu môžete svoj súhlas na spracovanie údajov odvolať kedykoľvek. 

Komu každému poskytujeme vaše osobné údaje? 
Prístup k vašim údajom majú len zamestnanci a spolupracovníci prevádzkovateľa, ktorí boli riadne poučení o spôsoboch a pravidlách 

spracúvania osobných údajov. Osobné údaje z tejto prihlášky neposkytujeme žiadnym tretím stranám. 

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov 
Pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva: 

 právo na prístup vašim osobným údajom - t. j. získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak áno, máte 

právo získať informácie o tom, na aký účel ich spracúvame, ktoré osobné údaje spracúvame, kto sú príjemcovia osobných údajov, 

na akú dobu spracúvame osobné údaje, 

 právo na opravu osobných údajov 

 právo na výmaz - v niektorých prípadoch stanovených zákonom máme povinnosť na základe vašej žiadosti vaše osobné údaje 

vymazať 

 právo na obmedzenie spracúvania - ak si želáte, aby sme spracovali vaše osobné údaje len na najnutnejšie zákonné účely alebo aj 

v prípade, ak si želáte vaše osobné údaje blokovať 

 právo na prenosnosť údajov - ak si prajete, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, resp. inej spoločnosti. 

 právo uplatniť námietku - ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromia alebo v rozpore 

so zákonom 

 právo podať sťažnosť - orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/) 

Tieto práva si môžete voči nám uplatniť formou písomnej žiadosti na adresu nášho sídla alebo elektronicky na 

vilka@detskecentrumroznava.sk. Svoje práva môžete uplatniť aj osobne, v takom prípade môžeme od vás požadovať preukázanie 

totožnosti. 

Profilovanie a automatizované rozhodovanie 
Pri spracúvaní osobných údajov nevykonávame ani automatizované rozhodovanie. 

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov 
Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať ústne, písomne na adrese nášho sídla alebo elektronicky na 

vilka@detskecentrumroznava.sk. 

Cezhraničné spracúvanie osobných údajov 
Vaše osobné údaje spracúvame iba v rámci členských štátov Európskej únie. 
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