REGISTRÁCIA DO DEKANÁTNEHO (OKRESNÉHO) KOLA
BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
Z dôvodu regulárnosti súťaže je nevyhnutné, aby ste písomne preukázali realizáciu nižších kôl.
Vyplnené tlačivo doručte na DKÚ svojej diecézy do 5. februára 2021. V opačnom prípade nebude
družstvo Vašej školy zaradené do vyššieho kola.
Kategória:

základná škola

Dekanát: .........................................

stredná škola
Názov školy:
Adresa školy:

Počet tried, v ktorých prebiehalo triedne kolo.................
s celkovým počtom súťažiacich ......................................
Školské kolo sa uskutočnilo dňa .....................................
s celkovým počtom súťažiacich ......................................
V dekanátnom (okresnom) kole môže školu reprezentovať iba jedno družstvo!
Postupujúce trojčlenné družstvo do okresného (dekanátneho) kola:
Meno a priezvisko

Ročník

1.
2.
3.

Meno a priezvisko učiteľa zodpovedného za priebeh a uskutočnenie triednych kôl a školského
kola:

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

Pečiatka školy
a podpis riaditeľa školy

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pre prevádzkovateľov:
Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza
Sídlo

Špitálska 7, 814 92 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO

42131685

Kontakt

dku@abuba.sk, 0903/982184
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n . o.

Sídlo
IČO
Kontakt

Bottova 15, 052 01 Levoča
35581441
0911 812 016, 0911 812 017

Ja, dole podpísaný (ďalej len „dotknutá osoba“ )
zákonný zástupca (meno a priezvisko): __________________________________________
žiaka/žiačky/ _______________________________________________________________
dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom:
1. Administratívneho spracovania súťaže Biblická olympiáda, ktorá si vyžaduje evidenciu a
archiváciu prihlášky, tvorbu prezenčných listín, tlač diplomov v rozsahu: meno, priezvisko,
trieda, ročník, telefón, e-mail.
súhlasím – nesúhlasím
2. zverejňovania informačných materiálov zo súťaže Biblická olympiáda, na webovom sídle
Katolíckeho pedagogického a katechetického centra (ďalej len „KPKC“) v Levoči
www.kpkc.sk, Diecézneho katechetického úradu www.dku.abuba.sk, webovom sídle
Bratislavskej arcidiecézy, v diecéznom časopise pre katechétov Katechéta, v priestoroch
verejne prístupných na RKCMBF UK, v budove KPKC a Diecézneho centra (chodby, vestibul,
nástenky, aula, zasadačky) v rozsahu: meno, priezvisko, fotodokumentácia priebehu súťaže,
vystúpenia žiaka, video.
súhlasím – nesúhlasím
súhlas poskytujem na dobu neurčitú 1 s platnosťou od .....................................
Dátum ..........................

______________________________
podpis dotknutej osoby

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; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať
rovnakým spôsobom akým súhlas udelila
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