Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 1 - Sekcia pre vedecký a odborný
preklad

Prekladateľská univerziáda
P r i h l á š k a
Meno a priezvisko :

Dátum narodenia:
Korešpondenčná adresa:

Č. tel.:

Mailová adresa:

Škola:

Ročník:

Smer štúdia:

Súťažná práca preložená z jazyka:

Autor a názov súťažnej práce v origináli:

Autor a názov súťažnej práce v slovenskom jazyku:

Dátum:

Podpis:

Upozornenie!
Neúplne vyplnené prihlášky nebudú do súbehu zaradené.

Prílohy: Súhlas so spracovaním osobných údajov

Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava

Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov
udelený v zmysle Zák. č. 18/2018 Z. z. a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „súhlas“)

Titul, meno, priezvisko:

........................................................................

Dátum narodenia:

........................................................................

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla
2016 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) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, svojím
vlastnoručným podpisom súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov
uvedených v tejto žiadosti Literárnym fondom, verejnoprávnou inštitúciou, IČO:
00225681, so sídlom Grösslingová 55, 815 40 Bratislava (ďalej len
„prevádzkovateľ“) za účelom spracovania tejto mojej žiadosti, a to po dobu 5 rokov.
Svojím podpisom zároveň prehlasujem, že som sa riadne oboznámil(a)
s Oznámením o spracúvaní mojich osobných údajov, zverejneným na webovej
stránke prevádzkovateľa http://www.litfond.sk/
Zároveň v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
vyjadrujem svojím podpisom:
a) súhlas*
b) nesúhlas*
so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, druh
a výška
podpory na webovom sídle Literárneho fondu vo Výročnej správe o činnosti
Literárneho fondu.
* nehodiace sa prečiarknite
V .................................. dňa.......................................

Podpis žiadateľa (dotknutej osoby):

