
P r e z e n č n á   l i s t i n a    
 

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

Názov prijímateľa dotácie: Združenie mariánskej mládeže 

Číslo schválenej žiadosti o dotáciu 1:  

Názov podujatia:  

Miesto podujatia:  

Dátum konania:  

Čas začiatku podujatia:  

Čas ukončenia podujatia:  
  

 
 

Por. 

číslo 
Meno Priezvisko 

Mesto /  obec  

trvalého pobytu2 

Rok 

narodenia 

(vek) 

Podpis 

účastníka 

Súhlas/ 

fotografia 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 
1 uveďte číslo schválenej žiadosti o dotáciu (uvedené aj v záverečnom protokole) 
2 v prípade účasti zahraničného účastníka na aktivite je potrebné uviesť aj číslo jeho pasu alebo číslo jeho národnej 

identifikačnej karty. 
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16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27.       

28.       

29.       

30.       

 

Spracovanie osobných údajov v tejto prezenčnej listine v rozsahu: meno, priezvisko, mesto/obec bydliska, rok narodenia je vykonávané za 
účelom evidencie účastníkov aktivity/podujatia a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov organizátora podľa Článku 6 odseku  

1 písmena f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len GDPR). Oprávneným záujmom je dokladovanie výdavkov 

na zabezpečenie aktivity/podujatia. Doba spracovania osobných údajov bude 5 rokov. Svojim podpisom v  stĺpci „Súhlas/fotografia“ 

dobrovoľne udelíte „súhlas na použitie fotografie, podpisom osoby staršej ako 16 r.“ organizátorovi: Združenie mariánskej mládeže, 

Oravská 10, 949 01 Nitra,  na použitie obrazových snímok s Vašou fotografiou na účely propagácie podujatia na web stránke organizátora 

www.zmm.sk alebo na stránkach https://www.facebook.com/zdruzeniemarianskejmladeze. alebo v propagačných materiáloch organizátora. 

Fotografie v zdrojovom formáte budú uchované po dobu 5 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Súhlas je možné kedykoľvek 

odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu organizátora. V súlade s GDPR máte zaslaním písomnej žiadosti na adresu Združenie 

mariánskej mládeže, Oravská 10, 949 01 Nitra, právo žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu osobných údajov,  

o vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov; namietať spracovanie svojich osobných údajov; o prenos osobných 

údajov. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

 

Meno a priezvisko zodpovedného realizátora: ................................................................................                

Podpis zodpovedného realizátora::................................................................................. 

Pečiatka 

http://www.zmm.sk/
https://www.facebook.com/zdruzeniemarianskejmladeze.

