
 
 

Prihláška do systému  duálneho vzdelávania 

KAMON, s.r.o., Dolný Moštenec 205, 
Centrála: Považské Podhradie 412, 017 04 Považská Bystrica 

  

  

Meno, priezvisko žiaka 

 

 

Dátum narodenia žiaka 

 

 

Ulica, číslo domu 

 

 

Mesto, PSČ  

 

 

Meno, priezvisko zákonného 

zástupcu žiaka 

 

Telefónne číslo zákonného 

zástupcu žiaka 

 

E mail zákonného zástupcu  

 

 

Názov a adresa ZŠ, ktorú 

žiak navštevuje 

 

 

Prosíme vyznačiť jednu z možností, ktorú sa uchádzač o duálne vzdelávanie rozhodol 

absolvovať (vyznačiť zaškrtnutím v políčku) 

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica         

           Učebný odbor: 3684 H strechár   

           Učebný odbor : 2487 H 01 autoopravár - mechanik 

Stredná odborná škola stavebná Žilina, Tulipánová 2, 01142 Žilina  

           Učebný odbor: 3663 H  tesár - železobetonár  

           Učebný odbor: 2487 H 01 autoopravár - mechanik             

  

Záväzne potvrdzujem svoj záujem o duálne vzdelávanie v spoločnosti KAMON, s.r.o. 

 

Do programu duálneho vzdelávanie budú vybratí žiaci na základe rozhodnutia 

spoločnosti KAMON, s. r. o. 

 

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

 

 

Podpis žiaka:............................................     Podpis zákonného zástupcu:.................................  

 

   
Informácia k spracúvaniu osobných údajov: V súlade s  čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, spoločnosť KAMON, s.r.o., Dolný Moštenec 205, 017 01 

Považská Bystrica , IČO: 36 343 251, zapísaná v ORSR OS Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 15534/R (ďalej aj ako 



„prevádzkovateľ“), informuje žiaka a jeho zákonného zástupcu ako dotknuté osoby, že osobné údaje poskytnuté 
v tejto Prihláške spracúva za účelom výberu žiakov do systému duálneho vzdelávania a následného vydania 
potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, v prípade úspešného 
kandidáta. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností vyplývajúcich zo Zákona č. 
61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj predzmluvné 
vzťahy učebnej zmluvy. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu trvania 
výberového konania, až do jeho ukončenia. Po ukončení výberového konania žiakov do systému duálneho 
vzdelávania budú osobné údaje dotknutých osôb likvidované. Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvať 
výlučne poverení zamestnanci prevádzkovateľa, nebudú poskytnuté žiadnym príjemcom a taktiež nedôjde 
k cezhraničnému prenosu údajov. K automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania nedochádza. 
Neposkytnutím osobných údajov prevádzkovateľ nemôže zapojiť uchádzača do výberového konania do systému 
duálneho vzdelávania.  
Prevádzkovateľ zároveň informuje žiaka a jeho zákonného zástupcu ako dotknuté osoby  o práve požadovať 
prístup k osobným údajom, o práve na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie osobných údajov, namietať 
proti spracúvaniu osobných údajov, práve na prenosnosť a práve podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania 
Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak sú žiak a jeho zákonný zástupca priamo dotknutí na svojich 
právach. V prípade nárokovania práv dotknutých osôb sa môžete obrátiť na  kontaktnú osobu prevádzkovateľa  - 
p. Mgr. Vlastu Pagáčovú, e-mail: vlastakamon@gmail.com, tel.č. 0907 370 011. Osobné údaje sú uchovávané v 
elektronickej podobe alebo na papierových nosičoch (prihláška) a sú využívané len na už uvedené účely.     
V prípade záujmu o bližší opis jednotlivých práv dotknutých osôb alebo jednotlivých informácií uvedených vyššie, 
kontaktujte nás   na uvedenom čísle telefónu, alebo  e- mailom  a my Vám radi poskytneme bližšie informácie.  
 

Podpisom žiadosti potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracúvaní osobných údajov 

tak, ako je vyššie  uvedené:   

                                                                   

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

                                                                         Podpis dotknutej osoby  

                                                                          

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

        Zákonný zástupca neplnoletej dotknutej osoby 

 
 

 

Vyplnenú prihlášku je potrebné podpísať žiakom a zákonným zástupcom žiaka a 

doručiť spolu s kópiami posledných dvoch vysvedčení:  

1.) osobne na adresu sídla spoločnosti, alebo 2.) elektronicky zaslať na emailovú adresu : 

vlastakamon@gmail.com  alebo 3.) poštou na korešpondenčnú adresu.  

Korešpondenčná adresa:  

KAMON, s.r.o, Považské Podhradie 412 (priemyselná zóna), 017 04 Považská Bystrica  

 

Žiadosti o duálne vzdelávanie v spol. KAMON , s.r.o. zasielajte na uvedenú adresu do 

31.3.2019. 

 

   
 

 

mailto:vlastakamon@gmail.com

