
Prihláška do súťaže Bratislava, moje mesto 2023 
 

Výber súťažnej kategórie (prosím, zakrúžkujte):  

1. 6 - 8 rokov 

2. 9 - 11 rokov 

3. 12 - 15 rokov 

Výber témy (prosím, zakrúžkujte):   

1. Bratislavská džungľa 

2. Moje obľúbené miesto na čítanie 

3. Fantastické tvory v Bratislave 

Údaje o účastníkovi / účastníkoch súťaže (v prípade triedy alebo školskej skupiny uveďte údaje kontaktnej osoby): 

Meno a priezvisko: 

Vek:  

Názov školy, trieda (v prípade, že sa do súťaže zapája trieda):  

Kontaktný email: 

Kontaktný telefón: 

Mená účastníkov (v prípade skupiny): 

 

Súhlas dotknutej osoby v prípade, že sa prihlasuje jednotlivec - maloleté dieťa 

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre 

prevádzkovateľa: Mestská knižnica v Bratislave – MKB, Klariská 16, 814 79, Bratislava 1 

 

Zaškrtnutím jednotlivých súhlasov a svojím podpisom potvrdzujem, že ako zákonný zástupca horeuvedeného dieťaťa 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu tejto prihlášky        ÁNO       NIE 

Súhlasím: 
s uverejnením mena, priezviska pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v súťaži Bratislava moje mesto 2022 

⮚ na webovom sídle MKB  

⮚ na FB a iných sociálnych sieťach 

⮚ na výsledkových listinách, bulletinoch, nástenných tabuliach  

⮚ vo verejných médiách  
 ÁNO       NIE 
 

s uverejnením fotografií, videonahrávok z odovzdávania ceny v súťaži Bratislava moje mesto 2022 

⮚ na webovom sídle MKB   

⮚ na FB a iných sociálnych sieťach  

⮚ na nástenných tabuliach  

⮚ vo verejných médiách  
 ÁNO       NIE 
 

s uverejnením audiovizuálneho súťažného príspevku (v prípade že sa jedná o audiovizuálne dielo) 

⮚ na webovom sídle MKB   

⮚ na FB a iných sociálnych sieťach  

⮚ vo verejných médiách  
 ÁNO       NIE 

*v prípade audiovizuálneho diela je potrebné mať súhlas aj od zákonných zástupcov detí, ktoré sú súčasťou 
audiovizuálneho diela.  
 
Môj súhlas je dobrovoľný1  
Dátum:    

________________________________________                 
Meno a podpis zákonného zástupcu 

1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej 
týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím 
súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 


