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Prihláška na celoslovenský rekondičný pobyt pre mladých ľudí s názvom
Nezávislý život: Krok za krokom
15. – 18. augusta 2019 (štvrtok – nedeľa), Tajov
Meno a priezvisko:

Dátum a rok narodenia:

Zrakové postihnutie (napíš, či si nevidiaci/a alebo slabozraký/á):

Adresa trvalého pobytu:

Si členom/členkou ÚNSS? Ak áno, ktorej základnej organizácie?

E-mailová adresa:

Telefón:

Máš nejaké špeciálne požiadavky týkajúce sa stravy (bezlepková, vegetariánska)?

Prídeš na pobyt s vodiacim psom?

Aká je tvoja motivácia zúčastniť sa pobytu?


Máš ešte nejaké iné zdravotné obmedzenia, o ktorých by sme mali vedieť?

Chceš nám ešte o sebe niečo doplniť?

Vyplnenú prihlášku odošli na e-mail hokova@unss.sk najneskôr do pondelka 08.07.2019. 

Zároveň sa zaväzujem, že ak budem na pobyt vybraný/vybraná, uhradím účastnícky poplatok vo výške 30,00 € pre člena ÚNSS / 45,00 € pre nečlena ÚNSS do dvoch dní na číslo účtu, ktoré mi bude zaslané s informáciami o programe.

Ochrana osobných údajov
Právnym základom pre spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je oprávnený záujem ÚNSS ako organizátora pobytu spočívajúci v povinnosti dodržať podmienky poskytnutia dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu  poskytnutej MPSVaR SR na rekondičný pobyt pre mladých ľudí „Nezávislý život: Ako na to?“. Osobné údaje budú použité na zaradenie účastníka do databázy prihlásených účastníkov rekondičného pobytu a na dobu archivácie dokumentácie kurzu. Osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, s výnimkou prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia.

Zaslaním prihlášky súčasne SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM so spracúvaním osobných údajov formou audio, video a fotodokumentačných materiálov, ktoré budú slúžiť ÚNSS na prezentáciu rekondičného pobytu a môžu byť použité na webovom sídle ÚNSS alebo na Facebooku. Prípadné šírenie takýchto materiálov môže organizátor vykonať bez môjho ďalšieho súhlasu. Tento súhlas platí na dobu archivácie dokumentácie uvedenej akcie a na dobu archivácie materiálov, v ktorých bude fotografická dokumentácia využitá.

Súčasne prehlasujem, že som bol/-a oboznámený/-á s právami osoby, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje, upravené v čl. 13 Nariadenia a v druhej hlave zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, najmä s právom kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov formou audio, video a fotodokumentácie odvolať.  

Zároveň som si vedomý/á, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a s platnými predpismi EÚ.“ 

Dátum:							Podpis účastníka:



Pobyt realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vďaka podpore z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

