
* TRIEDA

* POČET ZASLANÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC

* POČET ŠTUDENTOV, KTORÍ SÚ AUTORMI SÚŤAŽNEJ PRÁCE

*Údaje označené hviezdičkou sú povinné

Pre bližšie informácie nás kontaktujte
na e-mailovej adrese chvilektorymisaneplytva@lafabbricaedu.eu. 

Dátum  Čitateľný podpis 

INFORMÁCIA
Podľa 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 Vás informujeme, že všetky osobné 
údaje budú použité len pre spoločnosť La Fabbrica s.r.o. Spoločnosť je oprávnená tieto osobné údaje spracúvať vo svojich informačných systémoch, písomne, ako aj s použitím automatizovaných, čiastočne auto¬-
matizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania na štatistické účely a rovnako bude využívať elektronickú poštu na didaktické a komerčné komunikácie. Zodpovednosť za spracovanie 
týchto osobných údajov nesie spoločnosť La Fabbrica s.r.o, ulica Lanino 5, Miláno, ktorú môžete kontaktovať na privacy@lafabbrica.net. Spoločnosť zabezpečila zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na ochranu 
osobných údajov (DPO, RDP), a ktorá bude k dispozícii na zodpovedanie otázok ohľadom spracovania osobných údajov na adrese rdp@lafabbrica.net. Má právo prístupu k údajom, k ich oprave, prípadne ich môže 
vymazať alebo ich zablokovať. Ak dáte súhlas k spracovaniu vašich údajov, v akomkoľvek momente ho môžete zrušiť. Rovnako si môžete vypýtať kópiu vašich údajov, ktoré ste pri súhlase poskytli.

Týmto je spoločnosť La Fabbrica s.r.o. autorizovaná na spracovanie osobných údajov a použitie/popularizáciu elaborátov zúčastnených sa na súťaži
prostredníctvom publikácií, informačných materiálov alebo iných prostriedkov za didaktickým, spoločenským a/alebo komerčným účelom.

Prihláška do sútaže
ÚDAJE O ZODPOVEDNOM VYUČUJÚCOM (POTREBNÉ VYPLNIŤ)  

* MENO A PRIEZVISKO 

* PREDMET, KTORÝ VYUČUJE  

   STUPEŇ ŠKOLY, NA KTOREJ VYUČUJE ZÁKLADNÁ

* TELEFÓN  /  * OSOBNÁ E-MAILOVÁ ADRESA

ÚDAJE O ŠKOLE (POTREBNÉ VYPLNIŤ)        

* TYP ŠKOLY     ŠTÁTNA  SÚKROMNÁ  INÁ   

* NÁZOV ŠKOLY

* ULICA * ČÍSLO * PSČ

* OBEC * OKRES

* TEL.            /  FAX            /

* E-MAILOVÁ ADRESA 

Táto prihláška musí byť odoslaná spolu so súťažnou prácou do 19. júna 2020 poštou v zatvorenej obálke na adresu: 
Koordinačné Centrum Chvíle, ktorými sa neplytvá Whirlpool Slovakia spol. s.r.o., Hlavna 5030/1A, 058 01 Poprad. Alebo 
nám ich pošlite na e-mailovú adresu: chvilektorymisaneplytva@lafabbricaedu.eu




