Čestné vyhlásenie pre zber údajov
pre šk. rok ...................

* Hodiace sa- podčiarknúť/zakrúžkovať
* Tanečný odbor
*Výtvarný odbor
* Literárno – dramatický odbor
* Hudobný odbor: ……………………. (predmet)

* Povinné
Identifikačné údaje žiaka
*Meno a priezvisko: .........................................................................................................................
*Dátum a miesto narodenia: .............................................................................................................

PRIHLÁŠKA

* Povinné
*Meno : .........................................................Priezvisko: ............................................................
*Dátum narodenia: ........................ * Rodisko: ..........................................................................
*Rodné číslo: ............................. * Národnosť: ..................... *Štát. príslušnosť: .....................

Škola: ...................................................................................................... Trieda: .....................

Odbor:
* Hodiace sa- podčiarknúť/zakrúžkovať

Odbor, na ktorý chcem dieťa prihlásiť:
*Hudobný odbor (od 6 rokov) *Výtvarný odbor (od 6 rokov) *Tanečný odbor (od 6 rokov)
*Literárno-dramatický odbor (od 6 rokov)
Ak sa jedná o hudobný odbor, vyberám si zameranie:
*Hra na gitare
*Hra na klavíri / keyboarde
*Hra na akordeóne
*Hra na bicích nástrojoch
*Hra na flaute
*Spev / Zborový spev

*Hra na husliach

Mobil na žiaka: .................................. e-mail: ...........................................................................
*Meno a priezvisko rodiča: ........................................................................................................

Bydlisko: .................................................................................................... PSČ: .....................

Identifikačné údaje zákonného zástupcu žiaka
* Povinné

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

*Mobil na rodiča: ............................. * e-mail: ..........................................................................

*

Základné ustanovenia Súkromnej základnej umeleckej školy ART PEGAS:

*

1. ART PEGAS je súkromná základná umelecká škola akreditovaná Ministerstvom Školstva SR.
2. Vyplnením prihlášky a zaplatením poplatku sa uchádzač o vzdelávanie stáva žiakom
ART PEGAS a zaväzuje sa zúčastňovať sa vzdelávania pravidelne a v určenom čase.
3. Študent môže ukončiť vzdelávanie v ART PEGAS v polovici alebo na konci vzdelávacieho
obdobia na základe písomnej žiadosti.
4. Vzdelávanie môže byť predčasne ukončené:
• ak študent poruší základné ustanovenia ART PEGAS
• ak o to sám zo závažných dôvodov písomne požiada
5. Poplatok sa platí vopred na polovicu vzdelávacieho obdobia.
6. Ak študent z akýchkoľvek dôvodov vystúpi z ART PEGAS, poplatok sa nevracia.
7. Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS si vyhradzuje všetky práva na choreografie,
výtvarné práce, divadelné predstavenia a hudobné skladby vytvorené pod vedením pedagógov
ART PEGAS. Tieto diela sú majetkom ART PEGAS a nie je dovolené ich ďalšie šírenie, ani ich
častí, bez súhlasu vedenia Súkromnej základnej umeleckej školy ART PEGAS.
8. Rešpektujeme Zákon o ochrane osobných údajov č.122/2013 Z.z.
9. Vyhlasujem, že som vzal na vedomie a budem plniť základné ustanovenia Súkromnej

základnej umeleckej školy ART PEGAS.
*Podpis ( uviesť meno a priezvisko )

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

* Vaša odpoveď

Adresa pobytu a druh pobytu (trvalý / prechodný): ........................................................................

Identifikačné údaje školy:
Názov školy: SZUŠ ART PEGAS
Adresa školy: Tupolevova 20, Bratislava
GDPR
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných
údajov (GDPR) s účinnosťou od 25.5.2018 vyplýva pre nás, ako prevádzkovateľa povinnosť oznámiť Vám, aké osobné
údaje o Vás spracúvame a ako ich používame. Z dôvodu zhromažďovania informácií o Zápise do ZUŠ spracovávame Vaše
meno, priezvisko a e-mailovú adresu a údaje o žiakovi.
VYHLÁSENIE:
Týmto vyhlasujem, že svoj súhlas na započítanie do zberu údajov som poskytol / poskytla iba jednej, a to tejto
škole/školskému zariadeniu.
Toto vyhlásenie platí pre školský rok : ............

*Podpis ( uviesť meno a priezvisko )

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

* Vaša odpoveď

