
1.Časť 

Záväzná prihláška dieťaťa do denného letného tábora 

 

Prihlasujem moje dieťa do denného letného tábora. 

Termíny: 

X Dátum Turnus 

 04.07.-08.07.2022 Asterix a Obelix na Olympijských hrách 

 11.07.-15.07.2022 Cesta okolo sveta za 5 dní 

 18.07.-21.07.2022 Malí zoológovia 

 25.07.-29.07.2022 Kuchári bez čapíc 

 01.08.-05.08.2022 Vtedy na divokom západe 

 08.08.-12.08.2022 Harry Potter a škola kúziel 

 15.08.-19.08.2022 Mladí skauti 

 22.08.-26.08.2022 Dopravná akadémia 

Označte turnus, na ktorý dieťa prihlasujete, krížikom (X) 

 

Beriem na vedomie záväznosť tejto prihlášky a zaväzujem sa uhradiť náklady spojené  

s pobytom a činnosťou v tábore, vo výške 150 € na jeden táborový týždeň (5 dní) – v hotovosti 

v reštaurácii Domča_pizza_burgre_KIDS na ulici Moyzesova 418/16, 95801 Partizánske. 

 

 Chcem si uplatniť rekreačný poukaz u zamestnávateľa 

 

 

 

Údaje o dieťati 
Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Rodné číslo:  

Adresa trvalého bydliska a PSČ:  

Zdravotná poisťovňa:  

 

Zákonný zástupca 

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého bydliska a PSČ:  

Kontakt – mobil:  

e-mail:  

 

Rodič/zákonný zástupca podpísaním prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými 

zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi. 

 

Dňa: .................................... 

                                                              

 

................................... 

Podpis zákonného zástupcu 

  



2. Časť  

 

Prehlásenie rodiča/zákonného zástupcu 

 

1. Beriem na vedomie, že účastník /moje dieťa/ nie je organizátorom poistený (úraz, krádež) 

2. Podľa §7 Zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

súhlasím s možnosťou spracovania uvádzaných osobných údajov na účely organizácie 

tábora. 

 

Dňa: .................................... 

                                                              

 

................................... 

Podpis zákonného zástupcu 

 

3. Ako zákonný zástupca dieťaťa súhlasím so spravovaním fotografií a iných obrazových 

záznamov môjho dieťaťa, získaných počas činnosti denného tábora, na účely propagácie 

činnosti DOMČA KEMP a ich uverejnením na web stránke www.pizzadomca.sk, facebookovej 

stránke a instagrame. Uvedený súhlas je platný až do písomného odvolania. 

 

Dňa: .................................... 

                                                              

 

................................... 

Podpis zákonného zástupcu 

 

5. Upozornenie na zdravotný stav dieťaťa 

 

Prekonané alebo chronické choroby:............................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Počas pobytu lieky nesmú byť u dieťaťa, odovzdajte ich označené menom a spôsobom 

podávania lieku vedúcemu tábora!!! 

 

6. Potvrdzujem, že moje dieťa: 

 

a) Bude odchádzať z tábora    samé     -        v sprievode rodičov/poverenej osoby 

b) Je – nie je alergické / ak áno, napíšte, čo vyvoláva alergickú reakciu 

  

http://www.pizzadomca.sk/


3.Časť 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti 

Vyhlasujem, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že príslušný orgán 

verejného zdravotníctva ani ošetrujúci lekár menovanému dieťaťu nenariadil karanténne 

opatrenie /karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad/. Nie je mi známe, že 

by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, prišli 

v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie 

napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie 

s vyrážkami. Zároveň vyhlasujem, že dieťa netrpí epileptickými záchvatmi, kardiovaskulárnym 

ochorením, či iným závažným ochorením, pri ktorom sa neodporúča zvýšená pohybová 

aktivita. 

Som si vedomá/ý právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, som si vedomá/ý, 

že by som sa dopustil/a/ priestupku podľa §38 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom 

zdravotníctve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov. 

Dňa: .................................... 

                                                              

 

................................... 

Podpis zákonného zástupcu 

 

Prehlásenie nesmie byť staršie ako 3 dni   



4. Časť 

Všeobecné zmluvné podmienky 

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Pokus 

s.r.o. IČO: 50 930 923, so sídlom: Komenského 1486/32, 955 01 Topoľčany a rodičom alebo 

zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“ ) pri organizácii letných denných táborov 

DOMČA KEMP ( ďalej len „tábor“ ) , ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní. 

Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky 

sú  pre zúčastnené strany záväzné. 

 Zmluvný vzťah 

1. Zmluvný vzťah vzniká medzi spoločnosťou Pokus s.r.o. IČO: 50 930 923, so sídlom: 

Komenského 1486/32, 955 01 Topoľčany a objednávateľom (právnická alebo fyzická 

osoba  spôsobilá na právne úkony) doručením záväznej prihlášky poštou na: Pokus s.r.o. 

Komenského 1486/32A, 955 01 Topoľčany alebo osobne k rukám zamestnanca 

reštaurácie Domča_pizza_burgre_KIDS na Moyzesovej ulici 418/16, 95801 

Partizánske a zaplatením ceny táboru v hotovosti. 

 Cena a platobné podmienky 

2. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť sumu za 

tábor hotovosťou v prevádzke Domča_pizza_burgre_KIDS na ulici Moyzesova 

418/16, 958 01 Partizánske. 

Nástup detí na tábor 

3. Pri nástupe do tábora si deti prinesú:  Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 

podpísané rodičom. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo 

podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu. Kópiu 

preukazu poistenca. Ak dieťa užíva lieky alebo trpí potravinovou intoleranciou, má na 

niečo alergiu, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať 

vedúcej tábora. 

Povinnosti a práva objednávateľa 

4. Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 07:45 do 8:15 hod /ak nie je dohodnuté 

inak/. Prezentácia detí začína o 08:15 hod za prítomnosti animátoriek tábora. 

Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 15:30 do 16:00 hod. /ak nie je dohodnuté inak/. 

5. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia 

nepravdivých alebo  neúplných údajov  v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa 

dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť 

oprávnená  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé 

údaje uviedol alebo predložil. 

6. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, 

mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom 



do tábora. Za ich stratu spoločnosť Pokus s.r.o. nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné 

uschovať u vedúceho tábora. 

7. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia 

podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a 

iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt 

ukončiť.  

Povinnosti a práva Pokus s.r.o. 

8. Spoločnosť Pokus s.r.o. je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v týchto 

Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom 

tábore. 

9. Ak je spoločnosť Pokus s.r.o. nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo 

neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi 

zmenu termínu z ponuky. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, 

spoločnosť Pokus s.r.o. mu vráti celú úhradu. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia 

musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom. 

Odstúpenie od zmluvy 

10. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno 

poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia 

spoločnosti Pokus s.r.o.. 

11. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na 

nový termín z akéhokoľvek dôvodu, sa postupuje oznámením tejto skutočnosti 

spoločnosti Pokus s.r.o. a následne výmenou termínu v prípade voľných kapacít v 

požadovanom termíne. 

12. Spoločnosť Pokus s.r.o. môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť. 

Prednosť majú skôr platiaci rodičia. V takomto prípade spoločnosť Pokus s.r.o.. 

obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor. 

13. Spoločnosť Pokus s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť tábor v prípade ak nebol prihlásený 

minimálny počet detí (minimálny počet je individuálny pre každý druh tábora), pričom 

o tejto skutočnosti je povinná zaslať rodičovi oznámenie najneskôr do 5 dní pred 

nástupom do tábora. Spoločnosť Pokus s.r.o. umožní  dieťaťu  účasť v inom turnuse 

tábora, pokiaľ budú voľné miesta a rodič s tým bude súhlasiť, inak spoločnosť Pokus 

s.r.o. bezodkladne  vráti rodičovi už zaplatenú celú cenu za tábor. 

14. Spoločnosť Pokus s.r.o. si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom 

a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním 

ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo zamestnancov 

spoločnosti Pokus s.r.o., spoločnosti, MŠ alebo ZŠ, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor 

realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora. 

15. Rodič má právo písomne oznámiť Spoločnosti, že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora 

zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto 

náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča 

s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené 

v zmluve a Prihláške, pričom toto oznámenie musia podpísať rodičia oboch 

zamieňaných detí pred zamestnancom Spoločnosti.  Dňom  doručenia oznámenia  sa 

v ňom uvedený nový rodič stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností 

pôvodného rodiča, pričom spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny 

tábora, ako i úhrady nákladov, ktoré spoločnosti Pokus s.r.o. so zmenou rodiča 

vzniknú.  Za takúto zmenu si účtuje Spoločnosť poplatok 10 Eur. 



Storno podmienky 

16. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie 

storno poplatkov sú nasledovné: 

 

– v prípade stornovania 10 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno poplatok 

25 % z ceny tábora. 

– storno do 9 až 5 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje storno poplatok 50% 

z ceny tábora. 

– storno do 4 až 3 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje storno poplatok 75% z 

ceny tábora. 

– v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade 

nenastúpenia na pobyt predstavuje storno poplatok 100% z ceny tábora. V tomto 

prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného 

tábora. 

– v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na 

vrátenie poplatku za tábor. 

17. Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo 

programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych 

a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Spoločnosť nemala 

možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a objednané služby 

zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú 

cenu za tábor. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov. 

Ochrana osobných údajov 

18. Rodič výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany 

spoločnosti Pokus s.r.o. sú predmetom  práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom 

sa rodič výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez 

predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä 

vyhotovením rozmnožením (kópii) materiálov. 

Záverečné ustanovenia 

19. V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito 

všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike. 

20. Rodič podpísaním Záväznej prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného Pokus s.r.o. 

prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky 

prečítal, ich obsahu porozumel  a súhlasí s nimi. 

21. Tieto podmienky účasti platia od 19.05.2022 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej 

prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne 

najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.  



5. Časť 

Poučenie o spracúvaní osobných údajov poskytnutých od dotknutej osoby 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej len „OÚ“) zo strany spoločnosti 

Pokus s.r.o. IČO: 50 930 923, so sídlom: Komenského 1486/32, 955 01 Topoľčany, ako 

prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorá poskytuje svoje osobné údaje a ktorej osobné údaje 

spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 

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 (ďalej len 

„GDPR“) a podľa § 19 zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“). 

Prevádzkovateľ: 

Pokus s.r.o. IČO: 50 930 923, so sídlom: Komenského 1486/32, 955 01 Topoľčany, dátum 

vzniku: 09.06.2017 (ďalej len „OZ“); mobil: +421 908 733 151, +421 904 577 963, 

email: domcakemp@gmail.com,  web: https://pizzadomca.sk/. 

Účel spracúvania OÚ: 

1. Uzatvorenie zmluvy o organizovaní zájazdu – detského tábora (ďalej len „zmluva“) 

a plnenie zmluvy 

2. Marketing a reklama OZ 

3. Vyhotovovanie, uchovávanie a zverejňovanie obrazových a zvukovoobrazových 

záznamov z činnosti OZ a podujatí organizovaných OZ 

4. Účtovné a daňové účely 

5. Archivačný účel 

6. Štatistický účel 

7. Ďalšie spracúvanie v zmysle platných právnych predpisov 

  

Právny základ  a účel spracúvania OÚ: 

A. Právnym základom na spracúvanie OÚ je ich nevyhnutné spracúvanie na účely uzatvorenia 

zmluvy a plnenie samotnej zmluvy. Pod tento právny základ spadajú tieto OÚ: údaje na rodiča 

– meno, priezvisko, bydlisko, adresa miesta pobytu rodiča počas podujatia, kontaktný email 

a mobil na rodiča; údaje na dieťa – meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, zdravotná 

spôsobilosť, užívané lieky, obmedzujúce zaťaženie, kópia zdravotného preukazu dieťaťa. 

B. Právnym základom na spracúvanie OÚ sú aj osobitné predpisy, ktoré je OZ povinné 

dodržiavať (napr. zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, 

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania 

cestovných kancelárií a cestovných agentúr, ďalšie osobitné predpisy). Pod uvedený právny 

základ patrí aj spracovanie OÚ daňovníka, ktorý poukázal podiel zaplatenej dane na účet OZ 

podľa § 50 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

pričom na tento účel OZ spracúva OÚ v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko daňovníka a výšku 

podielu na dani z príjmu. 

mailto:domcakemp@gmail.com
https://pizzadomca.sk/


C. Právnymi základmi na spracúvanie OÚ týkajúcich sa zdravia dieťaťa sú osobitné 

predpisy a aj ochrana zdravia a života dieťaťa. Na týchto právnych základoch sa spracúvajú OÚ 

– zdravotná spôsobilosť, užívané lieky, obmedzujúce zaťaženie, kópia zdravotného preukazu 

dieťaťa. 

D. Právnym základom na priamy marketing produktov a služieb OZ je jeho oprávnený 

záujem na ďalšom propagovaní jeho produktov a služieb, ktoré sa týkajú uzatvorenej zmluvy. 

Oprávnený záujem OZ spočíva v neustálej snahe o udržanie si právneho vzťahu s rodičom, 

budovanie a udržanie dobrého mena OZ, informovanie o nových ponukách služieb a produktov 

OZ súvisiacich s uzatvorenou zmluvou. Na tomto právnom základe sa spracúva OÚ v rozsahu 

kontaktného emailu a mobilu rodiča. 

E. Právnym základom na vyhotovovanie, uchovávanie a zverejňovanie obrazových a 

zvukovoobrazových záznamov z činnosti OZ a podujatí organizovaných OZ (ďalej len 

„záznamy“) je súhlas dotknutej osoby. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť súhlas na 

spracovanie OÚ a tento súhlas nie je podmienkou na uzatvorenie zmluvy. Dotknutá osoba je 

oprávnená sa slobodne rozhodnúť, či dá prevádzkovateľovi súhlas: 

• na dokumentárne účely t.j. zachytenie príslušného podujatia ako pamiatky z podujatia, 

pričom pri tomto spracovaní OÚ sa záznamy sprístupňujú iba rodičom, ktorí prejavia 

záujem o záznamy; a/alebo 

• na reklamné a marketingové účely OZ t.j. aj na zverejnenie OÚ na svojej web stránke 

OZ, na sociálnych sieťach atď. 

F. Právnym základom na spracovanie OÚ (okrem záznamov ad E/) na marketingové 

a propagačné účely produktov a služieb tretích osôb je súhlas dotknutej osoby. Dotknutá 

osoba nie je povinná poskytnúť súhlas na spracovanie OÚ a tento súhlas nie je podmienkou na 

uzatvorenie zmluvy. Na tomto právnom základe sa spracúva OÚ v rozsahu kontaktného emailu 

a mobilu rodiča. 

Kategórie spracúvaných OÚ: 

• Titul, meno, priezvisko, bydlisko, adresa miesta pobytu rodiča počas podujatia, 

kontaktný email a mobil na rodiča, pohlavie dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa 

• Meno, priezvisko, bydlisko daňovníka a výšku podielu na dani z príjmu 

• Obrazové a zvukovoobrazové záznamy 

• Osobitné kategórie OÚ prevádzkovateľ spracúva v nasledovnom rozsahu: zdravotná 

spôsobilosť dieťaťa, užívané lieky dieťaťa, obmedzujúce zaťaženie dieťaťa, kópia 

zdravotného preukazu dieťaťa 

Kategórie subjektov, ktorým môžu byť poskytnuté OÚ (príjemcovia): 

OZ je oprávnené alebo povinné poskytovať OÚ iným subjektom. Takéto poskytovanie je 

spracovateľskou operáciou uskutočňovanou na príslušnom právnom základe v zmysle 

Nariadenia a ZoOÚ. Takým subjektom budú najmä: 

• Orgány verejnej moci 

• Návštevníci webovej stránky a sociálnych profilov na sociálnych sieťach OZ 

• Sprostredkovatelia (napr. externý účtovník, animátori, IT administrátor), s ktorými OZ 

má uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy, a teda sprostredkovatelia sú predovšetkým 



povinní zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých OÚ a disponujú dostatočnými 

technickými a organizačnými opatreniami zaručujúcimi bezpečnosť OÚ 

Prenos OÚ do tretích krajín: 

OZ prenáša OÚ do tretích krajín mimo EÚ – USA, a na základe rozhodnutia Európskej komisie 

uvedené krajiny zaručujú primeranú úroveň ochrany OÚ. 

Doba uchovávania OÚ: 

Doba uchovávania OÚ je daná predovšetkým trvaním zmluvného vzťahu a dobou počas, ktorej 

je možné uplatniť si nároky zo zmluvy t.j. 3 roky po zániku zmluvy. Po uplynutí tejto doby sa 

OÚ uchovávajú na registratúrne účely, a to najviac 5 rokov. OÚ súvisiace s účtovníctvom OZ 

uchováva v zmysle platných právnych predpisov 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa 

účtovné záznamy týkajú. 

V prípade, že dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu OÚ získaných na základe súhlasu 

dotknutej osoby alebo oprávneného záujmu OZ a požiada o vymazanie alebo obmedzenia 

spracúvania, OZ konkrétny OÚ odstráni bez zbytočného odkladu. 

  

Práva dotknutej osoby: 

• právo na prístup k OÚ – fyzické osoby majú právo vedieť, či OZ spracúva ich OÚ; ak 

ich OZ spracúva, majú právo požiadať o prístup k OÚ a informácie (účel, kategórie, 

príjemcovia, doba uchovávania, práva dotknutej osoby, zdroj OÚ, existencia 

automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania); 

• právo na opravu OÚ – dotknuté osoby, ktorých OÚ OZ spracúva majú právo, aby ich 

spracúvané OÚ boli správne, úplné a aktuálne; tieto osoby majú právo požiadať 

o opravu alebo doplnenie OÚ; 

• právo na vymazanie OÚ – dotknuté osoby majú za určitých okolností právo, aby OZ ich 

osobné údaje vymazal; na základe žiadosti dotknutej osoby OZ OÚ vymaže, ak: 

1. už OÚ nie sú potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté 

2. dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním OÚ 

3. dotknutá osoba namieta spracúvanie jej OÚ 

4. je spracúvanie OÚ nezákonné 

5. je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti 

6. je dotknutou osobou dieťa mladší 16 rokov a jeho OÚ boli získané na základe 

jeho súhlasu v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (§ 15 ods. 

1 ZoOÚ) 

7. právo na obmedzenie spracúvania OÚ – dotknuté osoby majú na základe 

žiadosti právo na obmedzenie spracúvania OÚ; OZ bude naďalej OÚ iba 

uchovávať bez ďalšieho spracúvania; obmedzenie spracúvania bude 

realizované, ak: 

1. dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to až do overenia ich správnosti 

2. spracúvanie je nezákonné, dotknutá osoba namieta ich vymazanie 

a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia 

3. OÚ na účely OZ nie sú potrebné, ale dotknutá osoba ich potrebuje na 

uplatnenie právneho nároku 



4. dotknutá osoba namieta spracúvanie, a to až do overenia, či oprávnené 

dôvody na strane OZ prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej 

osoby 

• právo namietať spracúvanie OÚ – dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej 

OÚ; na základe námietky dotknutej osoby budú OÚ vymazané, ak ich OZ spracúva 

z dôvodu plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, z dôvodu 

oprávneného záujmu vrátane priameho marketingu a profilovania; dotknutá osoba má 

právo namietať spracúvanie jej OÚ z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie; 

• právo na prenosnosť OÚ – dotknutá osoby má právo požiadať o poskytnutie OÚ za 

účelom ich prenesenia inému prevádzkovateľovi, ak sú jej OÚ spracúvané na základe 

súhlasu alebo na plnenie zmluvy alebo ide o osobitnú kategóriu OÚ a spracúvanie sa 

vykonáva automatizovanými prostriedkami; 

• právo odvolať súhlas so spracovaním OÚ – dotknutá osoba má právo kedykoľvek 

odvolať svoj súhlas so spracovaním OÚ, kde jej súhlas je právnym základom 

spracovania OÚ. Odvolanie súhlasu je dotknutá osoba oprávnená uskutočniť rovnakým 

spôsobom ako súhlas udelila; 

• právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na začatie 

konania za účelom preverenia porušenia práv dotknutej osoby pri spracúvaní jej OÚ. 

Adresa sídla úradu: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (vzor návrhu uverejní Úrad na 

ochranu osobných údajov SR na svojom webovom 

sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/); 

• Poskytovanie OÚ na účely ad A/ – C/ je zákonnou a aj zmluvnou požiadavkou, bez 

ktorej nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy. 

• Poskytovanie OÚ na účely ad D/ – G/  dotknutá osoba nie je povinná poskytovať, a teda 

má právo požiadať OZ o vymazanie určeného OÚ, obmedzenie spracúvaných OÚ alebo 

má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním OÚ na účely ad E/ a F/. 

• OZ nespracúva OÚ formou automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 

profilovania. 

Bezpečnosť spracúvania OÚ: 

• Technické opatrenia: 

o Pravidelná aktualizácia všetkých softwarov 

o Enkryptované zabezpečenie databáz na externom servery 

o Pravidelná zmena jednotlivých prístupových kódov 

Spôsob uplatnenia práv: 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb je možné na základe žiadosti: 

• emailom: domcakemp@gmail.com 

• listom: Pokus s.r.o., so sídlom: Komenského 1486/32A, 955 01 Topoľčany 

  

https://dataprotection.gov.sk/uoou/


Dôležité informácie 

1. Do táborov prijímame deti vo veku od 4 do 12 rokov. (podmienka pre deti nižšieho veku 

je samostatne sa dorozumieť a tolerovaná absencia poobedného spánku u dieťaťa) 

2. Tábory sa budú konať aj počas štátnych sviatkov, ktoré pripadajú na obdobie letných 

prázdnin. 

3. Deti je potrebné medzi 7:45 – 8:15 priviezť do reštaurácie Domča_pizza_burgre_KIDS 

na Moyzesovej ulici 418/16,958 01 Partizánske. Deti si prídete vyzdvihnúť medzi 15:30 

– 16:00 na totožné miesto. Bližšie informácie k nástupu do tábora budú rodičom 

posielané prostredníctvom mailu cca 1 týždeň pred plánovaným začiatkom tábora. 

4. Strava (obed, olovrant aj pitný režim) je pre deti zabezpečená a je zahrnutá v cene 

tábora. V prípade bezlepkovej, bezlaktózovej, histamínovej či inej alergie, uveďte tento 

fakt do prihlášky a stravu pre Vaše dieťa zabezpečíme podľa druhu alergie, ktorá mu 

bola diagnostikovaná 

5. Prihlásiť deti je možné prostredníctvom záväznej prihlášky, ktorú nájdete na web 

stránke www.pizzadomca.sk alebo si ju môžete osobne vyzdvihnúť u personálu 

reštaurácie Domča_pizza_burgre_KIDS na Moyzesovej ulici 418/16,958 01 

Partizánske. 

6. Prihlásením dieťaťa do denného tábora, organizovaného spoločnosťou Pokus s.r.o., 

súhlasí rodič so všeobecnými podmienkami. 

7. Záväznú prihlášku, ktorú rodič alebo zákonný zástupca vyplní a odovzdá osobne 

zamestnancovi reštaurácie alebo ju odošle prostredníctvom pošty na adresu: Pokus 

s.r.o., Komenského 1486/32A, 95501 Topoľčany aj s potvrdením o vykonanej úhrade 

ceny tábora. 

8. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré tvorí prílohu prihlášky, je potrebné 

priniesť v deň nástupu dieťaťa do tábora podpísanú zákonným zástupcom dieťaťa. 

Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, 

stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu. 

9. V priebehu leta posielame rodičom mailom link na fotografie z tábora, ktorého sa jeho 

dieťa zúčastnilo. Je to pekná pamiatka na tábor a umocňuje zážitky detí z tábora. Veľmi 

radi sa rodičom počas prezerania fotografií pochvália, čo počas týždňa zažili 

Inštrukcie 

Krátko pred nástupom do tábora rozosielame podrobné informácie o tábore, na ktorý 

máte prihlásené svoje dieťa. Túto informáciu obdržíte na mail, ktorý máte zaregistrovaný 

v prihláške. 

Tento mail bude obsahovať podrobné informácie: 

- čo treba priniesť v deň nástupu, 

- čo treba pribaliť do batôžka atď. 

MIESTO STRETNUTIA a VYZDVIHNUTIA DETÍ: 

Deti je potrebné priviesť v deň nástupu medzi 7:45 – 8:15 hod. 

Deti si vyzdvihnete na dohodnutom mieste medzi 15:30 – 16:00 hod. 

Miesto stretnutia: podľa typu tábora, presné info obdržíte mailom 

Miesto vyzdvihnutia: podľa typu tábora, presné info obdržíte mailom 

V DEŇ NÁSTUPU DO TÁBORA JE POTREBNÉ PRINIESŤ: 

http://www.pizzadomca.sk/


1. podpísané prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je súčasťou záväznej prihlášky. 

Nie je nutné, aby prehlásenie o zdravotnom stave potvrdzoval lekár. Stačí podpis rodičov. 

2. prefotený preukaz poistenca. 

OSTATNÉ: 

1. Ak svoje dieťa zabudnete ráno natrieť ochranným prostriedkom proti slnečnému 

žiareniu, nemusíte mať obavy. Zabezpečíme, aby Vaše dieťa bolo počas táborov natierané 

prostriedkami na ochranu pokožky pred slnečných žiarením určené pre detskú pokožku. 

2. V prípade chladnejšieho počasia odporúčame pribaliť dieťaťu teplejšie oblečenie 

a pevnejšiu obuv (mikiny, tričká s dlhým rukávom a pod….), v prípade slniečka zase šiltovky 

alebo klobúčiky, prípadne aj okuliare. 

3. Deti by mali mať so sebou aj pršiplášť prípadne dáždnik. 

4. Je dobré v každom prípade dieťaťu pribaliť náhradné oblečenie, keďže počasie je niekedy 

nevyspytateľné.  

5. Odporúčame dieťaťu pribaliť aj hygienické vreckovky a umelohmotnú fľašu na vodu, do 

ktorej budeme počas týždňa dolievať vodu, aby sa dodržiaval pitný režim. 

6. Podľa možností prosíme nedávať deťom so sebou mobily, elektronické hry, MP3 

prehrávače a pod. Narušuje to v mnohých prípadoch program tábora. Tiež môže dôjsť 

k poškodeniu týchto zariadení, za čo spoločnosť Pokus s.r.o. neberie zodpovednosť. Ďakujeme 

za pochopenie. 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte. 

 

 

 


