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Zväz skatov „PLAST“ ukrajinsko - rusínskej národnosti na Slovensku
Союз скаутів «ПЛАСТ» українсько – русинської національності в Словаччині
Pajorova 14, 040 01 Košice, tel.: +421 917 489 642, e-mail: sdohovic@gmail.com

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.
ЗГОДА З КОРИСТАННЯМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) známym pod skratkou GDPR. 
Згідно з Регламентом (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради ЄС щодо захисту фізичних осіб під час спрацювання персональних даних та вільного користання таких даних, який скасовує Директиву 95/46/EC (Загальний захист даних Регламенту), відомий як GDPR.
SÚHLASÍM / Я ЗГІДНИЙ (-A):
So spracovaním osobných údajov (v rozsahu: meno a priezvisko a dátum narodeniadieťaťa a adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo rodiča)  Zväzom skautov PLAST ukrajinsko - rusínskej národnosti na Slovensku za účelom administrácie projektu „Karpaty 2022“ počas doby jeho realizácie.

З користанням персональних даних (ім’я, прізвище, дата народження дитини, адреса, адреса електронної пошти та номер телефону батьків) Союзом скаутів ПЛАСТ українсько-русинської національності в Словаччині з метою реалізації проекту «Карпати 2022».
Zväz skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku bude s vašimi osobnými údajmi nakladať v zmysle spomínaného nariadenia, neposkytne ich žiadnym iným príjemcom a neuskutoční ich prenos do tretích krajín. 
Союз скаутів ПЛАСТ українсько-русинської національності в Словаччині користатиме ваші персональні дані відповідно до вищезгаданого положення, не передаватиме їх іншим одержувачам та в треті країни.
 V  …………………….. dňa ……………………………     
                                                                                                 .......................................................................
                                                                                                             Podpisy rodičov / Підписи батьків




POZVÁNKA / ЗАПРОШЕННЯ

Vážení rodičia / Шановні батьки,
pozývame Vás na slávnostné ukončenie tábora „Karpaty 2022“ v nedeľu 14. 8. 2022 o 10.30 hod., v Rekreačnom zariadení Zlatá Idka  pri Košiciach.
Запрошуємо Вас на урочисте закриття табору «Карпати 2022» у неділю, 14 серпня 2022 року о год. 10:30, в рекреаційному осередку Zlatá Idka поблизу Кошиць. 
Vašu účasť prosíme potvrdiť  zakrúžkovaním. 
Будь ласка, підтвердити Вашу участь, обвівши кружком:  áno/так  - nie/ні

................................................................................................ 
                     Podpis rodičov / Підписи батьків


