Žiadosť o registráciu žiaka ZŠ za člena do 31. decembra 2017
Túto žiadosť je potrebné priložiť k žiadosti o registráciu klubu, ktorú predkladá vedúci klubu.
Klub
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Rok nástupu na strednú
školu
Trvalé bydlisko
(ulica, číslo, PSČ, obec)
Telefónne číslo
E-mail
Meno zákonného zástupcu
Želám si odoberať Debatné listy, ktoré každý Debatér(ka)
mesiac e-mailom informujú o dianí v SDA. Rodič

c Áno

c Nie

c Áno

c Nie

Ako zákonný zástupca dieťaťa žiadam svojim podpisom o jeho registráciu za člena Slovenskej debatnej asociácie.

....................................
Miesto a dátum

....................................
Podpis zákonného zástupcu1

Vysvetlenia
Prečo je nutné Vaše deti zaregistrovať do Slovenskej debatnej asociácie?
Slovenská debatná asociácia (SDA) je nezisková mimovládna organizácia, ktorá je okrem iného financovaná aj Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR, ktoré SDA poskytuje účelovú dotáciu na vzdelávacie aktivity v závislosti od veľkosti jej členskej základne. Preto je
potrebné, aby každý účastník našich aktivít bol členom SDA. Za účelom preukázania členstva v SDA a účasti na podujatí SDA je nevyhnutné
Ministerstvu školstva SR predložiť zoznam členov aj s niektorými osobnými údajmi. Okrem tohto účelu využíva SDA registráciu aj na to, aby mala
prehľad o efektivite a vývoji debatného programu, aby SDA videla, či záujem na jednotlivých školách stúpa alebo klesá.
Prečo vyberáme členský poplatok?
K platnej registrácii je potrebné uhradiť členský poplatok vo výške 2 €. Členstvo v SDA zaniká posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom
bola osoba registrovaná za člena asociácie v čase od januára do augusta, alebo posledným dňom kalendárneho roka, ktorý nasleduje po
kalendárnom roku, v ktorom bola osoba registrovaná za člena asociácie v čase od septembra do decembra. SDA tieto prostriedky používa na
financovanie svojich aktivít, ktorých zoznam je uvedený na webovej stránke www.sda.sk. Údaje o hospodárení SDA je prístupné na stránke
www.sda.sk.
Členský poplatok umožňuje SDA tiež vyvrátiť obavy, že do nej vstupujú osoby, ktoré s jej činnosťou nemajú nič spoločné.
Ako budeme nakladať s osobnými údajmi?
Osobné údaje Vašich detí budeme spracúvať pre vnútorné účely SDA a na účel preukázania členskej základne ministerstvu školstva. Ich užívanie
je v súlade s platnou legislatívou, ale aj na takéto spracovanie osobných údajov je nevyhnutný Váš súhlas.
V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť na adrese sda@sda.sk

1

Svojím podpisom súhlasím, aby údaje môjho dieťaťa zahrnuté na tomto tlačive boli Slovenskou debatnou asociáciou používané pre jej
vnútorné potreby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, vrátane ich spracovania
v hodnotiacom procese Programov pre mládež za roky 2014-2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zároveň
súhlasím, aby Slovenská debatná asociácia použila záznamy s podobizňou môjho dieťaťa pre potreby propagácie svojej činnosti. Svoj súhlas s
použitím podobizne môžem odvolať písomnej žiadosti do sídla Slovenskej debatnej asociácie.

