
                                                                                                                                                                             

 
 

 
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

           BRATISLAVSKÁ BUSINESS SCHOOL 

            Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

 
Záväzná prihláška na 3. ročník Detskej ekonomickej univerzity  

 v ANGLICKOM JAZYKU 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na 3. ročník Detskej ekonomickej univerzity v anglickom jazyku,  

ktorý sa uskutoční v termíne  od 15. júla  do 19. júla 2019. 

Údaje o dieťati: 

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Bydlisko:  

Záujmy:  

Veľkosť oblečenia (trička):  

Údaje o zákonnom zástupcovi dieťaťa: 

Meno a priezvisko:  

Tel.:  

e-mail:  

Údaje o spôsobe platby za účasť na detskej univerzite: 

Spôsob platby: bankovým prevodom 

Č. účtu SK3481800000007000074503 (Štátna pokladnica) 

Variabilný symbol: DEU 2019 AJ 

V poznámke uviesť:  meno dieťaťa 

 

„Študijný“ poplatok vo výške 100,- € prosíme uhradiť najneskôr do 10. júna 2019. Študijný poplatok slúži na 

zabezpečenie prednášok, workshopov, odborný pedagogický dozor, stravu a náklady spojené s dopravnými 

presunmi i na dobrovoľné  výlety v rámci Detskej ekonomickej univerzity v anglickom jazyku (ďalej len 

„DEU“).  

Podpísanú prihlášku a potvrdenie o zaplatení „študijného“ poplatku je potrebné poslať poštou najneskôr do 

5. júna 2019 na adresu: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 

1, 852 35 Bratislava, alebo elektronicky na adresu marketing.bbs@euba.sk  

Denný program DEU sa začína od 9 h. a končí sa o 17 h. Čas sa môže meniť podľa jednotlivých aktivít 

príslušného dňa. Maximálny počet prihlásených detí na DEU je 50.  



 

 

 
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon o ochrane osobných údajov.“) dávam Ekonomickej univerzite v Bratislave súhlas na spracovanie 

mojich osobných údajov, ako aj osobných údajov môjho dieťaťa, uvedených v tejto prihláške na účely 

administrácie spojenej s organizovaním DEU, a to v rozsahu pokiaľ ide o moje dieťa: meno, priezvisko, dátum 

narodenia, bydlisko, fotografia, obrazový a obrazovo-zvukový záznam na účel propagácie Ekonomickej 

univerzity v Bratislave, a v rozsahu pokiaľ ide o moju osobu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail.  

Súhlas platí na dobu 5 rokov od skončenia DEU. Súhlasím s tým, že poskytnuté osobné údaje môžu byť 

poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že osobné 

údaje môžu spracovávať len poverené osoby, ktoré sú povinné dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018   

Z. z. o ochrane osobných údajov. Spracované údaje sa budú archivovať a likvidovať v súlade s platným 

Registratúrnym poriadkom Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 

 

Dňa:  ................................             Podpis zákonného zástupcu dieťaťa: .............................................. 


