
Diecézne centrum mládeže Maják 

Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica 

tel.: 048/47 202 30, 0915 977 829 

mail: kontakt@dcmmajak.sk 

                                               

 

IČO: 35 989 441     DIČ: 2021479636 

Žime naplno! 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA ROČNÝ KURZ: ŠKOLA OSOBNEJ FORMÁCIE 
V DIECÉZNOM CENTRE MLÁDEŽE V ŠPANEJ DOLINE 

V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

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

Adresa trvalého bydliska (ulica, číslo domu): ............................................................................. 

PSČ:...................................  Názov obce: .................................................................................... 

Farnosť: ................................................................. 

Názov spoločenstva (v prípade, že si nejakého členom): ...........................................................  

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

Zamestnanie/škola: ...................................................................................................................... 

Telefonický kontakt: ........................................   E-mail: ............................................................ 

 

Záväzne sa prihlasujem do Školy osobnej formácie v DCM v Španej Doline v šk. roku 

2020/2021. 

V .......................................................... dňa .............................   Podpis ..................................... 

(V prípade nedovŕšenia 18 rokov podpíše zákonný zástupca) 

 

 

Prosíme túto prihlášku doručiť poštou na adresu:  

Diecézne centrum mládeže Maják, Kapitulská 21, 974 01 Banská Bystrica - do 15. 9. 2020.  

Pozvánka na prijímacie pohovory príde e-mailom.  

Predbežný termín konania pohovorov je 19. 9. 2020. 

 
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich vyššie uvedených osobných 

údajov organizácii Diecézne centrum mládeže Maják, so sídlom Špania Dolina 15, 974 01 (ďalej „DCM Maják“) na účel 

prihlásenia sa na Školu osobnej formácie. Súhlas je udelený na obdobie 5 rokov, pričom je možné súhlas kedykoľvek 

písomne odvolať. Zároveň prehlasujem, že som bol/a poučený/á v zmysle § 11 a násl. zákona a oboznámený/á so svojimi 

právami v zmysle § 28 zákona. V prípade účastníka do 18 rokov je oprávnený dať tento súhlas zákonný zástupca, a to svojim 

podpisom s uvedením svojho mena a priezviska. 

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dobrovoľne udeľujem súhlas so spracúvaním mojich vyššie uvedených osobných 
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údajov organizácii Diecézne centrum mládeže Maják, so sídlom Špania Dolina 15, 974 01 (ďalej „DCM Maják“) na účel 

získavania a zverejňovania obrazových a zvukových záznamov (fotografie, videá) počas prebiehania Školy osobnej formácie, 

ktoré budú zverejňované na webovej stránke www.dcmmajak.sk, facebookovej stránke DCM Maják a tiež na Instagrame 

DCM Maják. Súhlas je udelený na obdobie 5 rokov, pričom súhlas je možné súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň 

prehlasujem, že som bol/a poučený/á v zmysle § 11 a násl. zákona a oboznámený/á so svojimi právami v zmysle § 28 

zákona. V prípade účastníka do 18 rokov je oprávnený dať tento súhlas zákonný zástupca, a to svojim podpisom s uvedením 

svojho mena a priezviska. 

 

 

 

Súhlas rodiča (ak nemáš dovŕšených 18 rokov): 

 

 
Súhlasím, aby môj syn/dcéra .........................................................................navštevoval/a Školu osobnej 

formácie, ktorá bude prebiehať v šk. roku 2020/21 v Diecéznom centre mládeže v Španej Doline.  

 

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

 

Telefonický kontakt na rodiča ....................................................... 

 

Podpis rodiča: ...........................................................  

 

 


