
  Protokol č.: 

Riaditeľstvo ZUŠ Senec - telefónne číslo:  02/ 20 20 30 50            E-mail: info@zussenec.sk
  

                 
 

   PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE 
 

Názov a adresa školy Základná umelecká škola, Fándlyho 20, 903 01 Senec 

Odbor  V HO nástroj  

Meno a priezvisko žiaka  

Dátum narodenia   Miesto narodenia  

Rodné číslo   Národnosť  Štátne občianstvo  

Škola, trieda, ktorú žiak bude navštevovať od septembra  

Email, na ktorý bude odoslaný prístup Office 365  

  

Meno a priezvisko otca   

Adresa bydliska    PSČ  

E-mail   Telefón  

Meno a priezvisko matky  

Adresa bydliska  PSČ  

E-mail  Telefón  
 

Ja,................................................. ako zákonný zástupca žiaka/žiačky Základnej umeleckej školy v Senci, týmto dávam škole 

súhlas podľa §14 a §15 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s tým, aby poverení a zodpovední zamestnanci školy 

spracovávali osobné údaje môjho dieťaťa: meno:........................................., dátum narodenia:................................... na účely 

organizácie prijímacích skúšok a na všetky ďalšie účely, ktoré vzniknú po prijatí žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Prijatým žiakom škola pošle poštou rozhodnutie o prijatí žiaka a neprijatým žiakom škola pošle poštou rozhodnutie o neprijatí 

žiaka do 2 mesiacov od skončenia prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnia v budove ZUŠ na Fándlyho 20. Zákonný zástupca dáva 

súhlas na spracovávanie osobných údajov prijatých žiakov na obdobie súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom a neprijatých 

žiakov na 6 mesiacov od skončenia prijímacích skúšok v danom školskom roku. 

Spolu s prihláškou je potrebné odovzdať nasledujúce dokumenty: 

 Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 

 Súhlas zákonného zástupcu 

 Odovzdaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej 

osoby podľa čl. 12 až č. 23 Nariadenia GDPR. Všetky informácie sú dostupné na www.osobnyudaj.sk/informovanie. 

 

V Senci dňa  Podpis rodiča (zák. zástupcu)  
 

Základné informácie o štúdiu v základnej umeleckej škole: Výchovno-vzdelávací proces v základných umeleckých školách sa organizuje podľa vyhlášky MŠ SR č. 
324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole. Podľa §49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) výšku príspevkov (školného) v základných umeleckých školách (ďalej len „ZUŠ“)  zriadených 
mestom určí všeobecne záväzným nariadením zriaďovateľ (Mesto Senec). Školné za žiaka sa platí v dvoch splátkach, prvá za 4 mesiace (september-december), do 
10.11. príslušného kalendárneho roka a druhá splátka za 6 mesiacov (január-jún), do 10.05. príslušného kalendárneho roka. Pri neuhradení poplatku bude žiak zo 
ZUŠ vylúčený riaditeľom školy. 
 
Prehlásenie Prevádzkovateľa Základná umelecká škola, Fándlyho 20, 903 01  Senec, so sídlom Fándlyho 20 Senec, 903 01, IČO:31810349: Prevádzkovateľ  
prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, 
s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém 
zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb. Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci – 
oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle §79 
Zákona. Viac informácií o spracúvaní údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.  

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie

