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Prihláška a motivačný list účastníka programu DofE 
 
 
 

Ja ……………………………………………………………………………… (meno účastníka) by som sa rád zapojil do programu 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu v rámci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  

Chcem sa programu zúčastniť, pretože: 

 

 

 

 

 

 

Máš už skúsenosť s dlhodobými aktivitami v rámci Športu, Dobrovoľníctva či Rozvoja talentu? Vymenuj 

aké a v ktorej oblasti. Ak nemáš, čo by si si chcel vyskúšať v týchto troch oblastiach? Bol si už niekedy na 

turistickej akcii s prespaním v prírode? Na ako dlho? Čo ťa najviac presvedčilo k tomu, aby si sa zapojil/a? 

Prečo chceš cenu získať? 

 

 

 

 

 

 

 

Prečítal som si všetky poskytnuté informácie a plne rozumiem miere osobného záväzku, ktorý je potrebný 

pre splnenie programu DofE. 
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V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, svojím podpisom vyjadrujem súhlas Univerzite Mateja Bela v 

Banskej Bystrici so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v Prihláške a 

morivačnom liste účastníka programu DofE a v priložených prílohách, za účelom administrácie 

počas doby účasti v programe. Po uplynutí tejto doby žiadam o skartovanie materiálov v zákonom 

stanovenej lehote archivácie.  

 

Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch 

(hodnotiteľom programu), a to na účely hodnotenia dopadov programu. 

 

Som si vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie tejto prihlášky, akoby 

nebola podaná. 

 

Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý najmä v § 28 

a nasledujúcich upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov. 
 
 
Podpísaný …………………………………………………………. (Účastník)   Dátum ……………………….. 


