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Rodič/zákonný zástupca/zodpovedná osoba 

Meno a priezvisko : 
Trvalý pobyt : 
Tel. Kontakt : 
e –mail :  

Dieťa 

Meno a priezvisko : 
Trvalý pobyt : 
Dátum narodenia : 
Špecifické vlastnosti a potreby 
dieťaťa : 

Dieťa 

Meno a priezvisko : 
Trvalý pobyt : 
Dátum narodenia : 
Špecifické vlastnosti a potreby 
dieťaťa : 

Dieťa 

Meno a priezvisko : 
Trvalý pobyt : 
Dátum narodenia : 
Špecifické vlastnosti a potreby 
dieťaťa : 

meno, priezvisko a tel. 
kontakt na blízku osobu : 
 
Rodič/ zákonný zástupca/ zodpovedná osoba svojím podpisom vyjadruje súhlas a berie na vedomie, že priestor 
detského voľnočasového centra DCP Hoplandia je monitorovaný kamerovým systémom a neustále prehrávaný na 
obrazovkách v kaviarenskej časti Prevádzky tzv. Live stream – Živý prenos.  
 
Rodič/zákonný zástupca/ zodpovedná osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Prevádzkovým 
poriadkom detského voľnočasového centra DCP Hoplandia, ktorý mu bol sprístupnený v písomnej podobe na 
pokladni. Rodič/zákonný zástupca/ zodpovedná osoba sa zaväzuje počas využívania služieb v detskom centre 
Prevádzkový poriadok rešpektovať, dodržiavať a rovnako sa zaväzuje, že tento poriadok bude dodržiavať aj dieťa, 
ktoré sprevádza.  
 
Návštevníci využívajú detské voľnočasové centrum DCP Hoplandia na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú 
zodpovednosť. Rodič/zákonný zástupca/ zodpovedná osoba svojim podpisom potvrdzuje, že si je vedomý 
skutočnosti, že plne zodpovedá za dieťa počas celého jeho pobytu v detskom voľnočasovom centre DCP 
Hoplandia.  
 
Prevádzkovateľ, vedenie a personál detského voľnočasového centra DCP Hoplandia nenesú žiadnu 
zodpovednosť za akékoľvek škody, poranenia, úrazy a nehody návštevníkov centra, ktoré nastali v jeho 
priestoroch a ktoré spôsobil návštevník sebe alebo tretím osobám svojim správaním, precenením vlastných 
schopností, neprispôsobením svojho správania stavu a povrchu detského voľnočasového centra DCP 
Hoplandia, nevhodnou obuvou, nedodržaním Prevádzkového poriadku alebo nedostatočným dohľadom 
rodiča/ zákonného zástupcu/ zodpovednej osoby nad dieťaťom.  
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V prípade ak dôjde k úrazu alebo ku škode je návštevník povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať 
prevádzkovateľa. Návštevník je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením či už z nedbanlivosti 
alebo úmyselne (v prípade neplnoletej osoby je za túto zodpovedný jej rodič/ zákonný zástupca/ zodpovedná 
osoba) a je povinný škodu ihneď uhradiť v plnom rozsahu. Návštevníkom sa rozumie každá osoba, ktorá sa 
nachádza v priestoroch detského voľnočasového centra DCP Hoplandia a to bez ohľadu na vek. 
Prevádzkovateľ, vedenie a personál detského voľnočasového centra DCP Hoplandia nenesú žiadnu 
zodpovednosť za straty, krádeže, alebo škodu na majetku návštevníkov počas pobytu v detskom 
voľnočasovom centre DCP Hoplandia. 
 
Prevádzkovateľ, vedenie a personál detského voľnočasového centra DCP Hoplandia nenesú žiadnu 
zodpovednosť za straty, krádeže, alebo škodu na majetku návštevníkov počas pobytu v detskom 
voľnočasovom centre DCP Hoplandia. 
 
Rodič/ zákonný zástupca/ zodpovedná osoba svojím podpisom vyhlasuje, že dieťa je zdravé a netrpí takým 
poškodením zdravia, na základe ktorého by vyššia fyzická záťaž mohla spôsobiť zhoršenie jeho zdravotného stavu, 
a je si vedomý skutočnosti, že pohybové aktivity sú spojené s vyšším rizikom vzniku úrazu alebo škody na zdraví.  
Rodič/ zákonný zástupca/ zodpovedná osoba svojím podpisom vyhlasuje, že dieťa netrpí žiadnym infekčným 
ochorením, známkami prechladnutia, zvýšenou teplotou, kašľom alebo nevoľnosťou. 
 
Rodič/ zákonný zástupca/ zodpovedná osoba svojim podpisom udeľuje súhlas prevádzkovateľovi spoločnosti 
TIDLY, s.r.o., IČO: 35 859 784 so spracúvaním jeho osobných údajov a údajov jeho dieťaťa/ zvereného dieťaťa 
uvedených v tomto dokumente v zmysle v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a zákona 
č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu, v akom sú tu 
uvedené a za účelom evidencie nevyhnutnej v súvislosti s využitím služieb detského voľnočasového centra DCP 
Hoplandia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov dáva na obdobie dvoch rokov. Tento súhlas je možné odvolať 
písomným oznámením doručeným prevádzkovateľovi. Účinky takéhoto odvolania nastávajú momentom doručenia.  
 
V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov Vám oznamujeme, že prevádzkovateľom, 
ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť: TIDLY, s.r.o., IČO:35 859 784, 
adresa sídla: Dolná 5, 696 01 Banská Štiavnica, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
vložka č 8506/S oddiel: Sro, email: hoplandia@hoplandia.sk. Osobné údaje spracúvame za účelom Vašej 
identifikácie a naplnenia podmienok pre poskytnutie služby našou spoločnosťou. Ako dotknutá osoba máte právo 
požadovať prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov SR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov je stanovená na obdobie dvoch rokov. Osobné údaje budú 
poskytnuté prevádzkovateľovi, a to spoločnosti TIDLY, s.r.o., IČO:35 859 784, adresa sídla: Dolná 5, 696 01 Banská 
Štiavnica, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č 8506/S oddiel: Sro, email: 
hoplandia@hoplandia.sk.  Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa dozviete v prevádzkovom poriadku 
detského voľnočasového centra DCP Hoplandia a na internetovej stránke www.hoplandia.sk. 
 
 
 
 
 
 
 
V Banskej Štiavnici dňa ....................................                ......................................................................................... 
                                                                                              podpis rodiča/ zákonného zástupcu/zodpovednej osoby 
 
 
 

 


