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Záväzná prihláška súťažiaceho
do Krajského kola
Olympiáda vo francúzskom jazyku, XX. ročník, školský rok 20XX/20XX

   * Meno a priezvisko súťažiaceho:



* Adresa trvalého bydliska:



* PSČ a obec:








* Dátum narodenia:



* Materinský jazyk:



Telefón a e-mail:



* Názov a adresa školy:




* PSČ a obec školy:








* Ročník štúdia (trieda):




Telefón a e-mail školy:




     * Kategória:
1A

1B

1C





2A

2B

2C


 
* Jazyk súťaže je materinským jazykom jedného z rodičov súťažiaceho:
áno

nie 



* Pobyt súťažiaceho v krajine, v ktorej vyučovacím jazykom je jazyk súťaže:


Názov krajiny:
Pobyt v roku:
Dĺžka pobytu:

















* hviezdičkou sú označené povinné údaje, ktoré je nutné uviesť do prihlášky
Informácia o spracúvaní osobných údajov:
Osobné údaje z tejto prihlášky zašle organizátor okresného kola na adresu organizátora, ktorého určí príslušný okresný úrad (OÚ), resp. poverené centrum voľného času (CVČ). Osobné údaje budú spracúvané krajskou komisiou Olympiády vo francúzskom jazyku, poskytnuté odbornej komisii vyššieho kola súťaže, organizátorovi, gestorovi a príslušnému okresnému úradu v sídle kraja. Adresár pracovníkov OÚ a CVČ zabezpečujúcich okresné a krajské kolá POPS je zverejnený na www.iuventa.sk v časti: Olympiády / Dokumenty / Adresáre.
Spracúvanie osobných údajov súťažiacich, ktorým bola odovzdaná nepeňažná alebo finančná cena, je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora súťaže podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) GDPR1. Osobné údaje budú uchovávané najneskôr dovtedy, kým to bude potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo od organizátora súťaže žiadať o prístup k svojim osobným údajom; právo o opravu; právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietať na spracúvanie osobných údajov; právo na prenosnosť osobných údajov; a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov:
Podpisom tejto prihlášky súhlasím s organizačným poriadkom súťaže zverejneným na www.iuventa.sk v časti: „Olympiády/Olympiády a súťaže/Olympiáda vo francúzskom jazyku/Organizačný poriadok a pokyny“ a so spracúvaním mojich osobných údajov podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) GDPR1 za účelom registrácie, organizácie priebehu, vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov zo súťaže.
Podľa organizačného poriadku súťaže, je na účasť detí a neplnoletých žiakov na súťaži mimo sídla školy potrebný písomný súhlas ich zákonného zástupcu.




podpis zákonného zástupcu
súhlas s účasťou na súťaži mimo sídla školy

podpis súťažiaceho
súhlas s organizačným poriadkom 
a so spracúvaním osobných údajov



1 GDPR: 	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


Súťažiaci sa učí jazyk súťaže od (uveďte ročník): 



      Počet vyučovacích hodín jazyka súťaže týždenne tento rok:



**V prvom ročníku SŠ / príme / kvinte /5. ročníku ZŠ:

**V 2. ročníku SŠ / sekunde / sexte / 6. ročníku ZŠ:

**V 3. ročníku SŠ / tercii / septime / 7. ročníku ZŠ:

**V 4. ročníku SŠ / kvarte / oktáve / 8. ročníku ZŠ:

**V 9. ročníku ZŠ:


Počet iných vyučovacích hodín v jazyku súťaže týždenne:


(**vyplňujte za všetky predošlé ročníky)

Počet iných vyučovacích hodín v jazyku súťaže týždenne:



Počet bodov, ktoré získal súťažiaci v školskom kole: 




Meno a priezvisko osoby, ktorá pripravovala súťažiaceho:




Telefón na pracovisko:



E-mail na pracovisko:



Meno a priezvisko predsedu odbornej poroty:



Telefón a e-mail:



Meno a priezvisko predsedu školskej komisie:



Telefón a e-mail:




Spracúvanie osobných údajov vyučujúceho, ktorý pripravoval súťažiaceho, je vykonávané podľa § 78 odseku 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, na základe ktorého: zamestnávateľ dotknutej osoby (škola), je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby (pedagogická činnosť súvisiaca s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou).
Spracúvanie osobných údajov predsedu odbornej poroty a predsedu školskej komisie olympiády uvedených v tejto prihláške je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora súťaže podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) GDPR1 za účelom dokladovania finančných prostriedkov určených na zabezpečenie súťaže podľa Čl. 9 Smernice č. 23/2017 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Potvrdzujeme, že údaje uvedené v prihláške sú pravdivé.


podpis riaditeľa školy
pečiatka školy



podpis predsedu odbornej poroty

podpis predsedu školskej komisie
Škola zašle vyplnenú prihlášku súťažiaceho v termíne na adresu:
(adresu určí príslušný okresný úrad v sídle kraja, resp. poverené centrum voľného času)
Organizátor:



Adresa:



PSČ a obec:








