„Vynikajúci pedagóg 2022“ – nominácia na ocenenie
Nominácie prosíme doručiť na MsÚ, Námestie baníkov 7, Handlová do 14.02.2022

Na ocenenie navrhujeme

Titul, meno a priezvisko
Dátum narodenia:
Adresa bydliska1:
Povolanie/zamestnanie:
Adresa pracoviska:
Telefonický kontakt:
POPIS činnosti, za ktorú navrhujete nomináciu.
(Prax – jeho/jej pôsobenie na rôznych postoch, spoločenské uznania.)

Kategória - označte2
a) celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj
školstva, výchovy a vzdelávania (kategória
určená pre pedagógov, ktorí sú na dôchodku)
b) prínos a úspechy dosiahnuté vo
výchovno-vzdelávacom procese
c) prínos a prácu v oblasti výchovy a
mimoškolskej činnosti s deťmi a mládežou
d) osobnú angažovanosť a pedagogickú
tvorivosť
d) vynikajúci mladý pedagóg do 35 rokov
(nová kategória v roku 2022)
Navrhovateľ (názov organizácie, meno,
priezvisko, kontaktnej osoby za organizáciu,
alebo meno a priezvisko, ak je navrhovateľ
fyzická osoba)
Kontakt (e-mailová adresa, telefónne číslo):
Dátum a podpis.
Podpisom fyzická osoba – navrhovateľ súhlasí so
spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
č.18/2018 Z. z. v rozsahu meno, priezvisko, tel.
a email. kontakt na účel spracovania návrhu na
udelenie ocenenia pre prevádzkovateľa Združenie
obcí Handlovskej doliny a mesto Handlová na dobu
neurčitú. Súhlas môže kedykoľvek odvolať.

V prípade ocenenia in memoriam meno, priezvisko a adresa rodinného príslušníka, ktorý podpisuje aj súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov
nominovaného a oceneného
2 v el. podobe dvojklikom ľavým tlačidlom myši na štvorček označte ,, začiarknutá“
1
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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – NOMINOVANÝ
A OCENENÝ – Vynikajúci pedagóg 2020
Podpísaný/á týmto dávam v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vedomý súhlas so spracovaním a zverejnením
osobných údajov dotknutej osoby pre prevádzkovateľov
-

Združenie obcí Handlovskej doliny, Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno,
mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová

za účelom:
spracovanie a zverejnenie informácií súvisiacich s udelením ocenenia Vynikajúci
pedagóg 2022 v zmysle platného Štatútu ocenenia Vynikajúci pedagóg v informačných
kanáloch prevádzkovateľov (www.handlova.sk, www.handlova.info, sociálna sieť FB:
@MestoHandlova, mestský rozhlas, plagátové plochy mesta a obcí) na slávnostnom programe
ku Dňu učiteľovi spojených s odovzdávaním ocenenia a v médiách, v ktorých prevádzkovatelia
inzerujú, predovšetkým v mesačníku Handlovské noviny a vo vysielaní regionálnej televízie.
Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.
Rozsah zverejnených informácií:
Meno, priezvisko, titul, povolanie, pracovisko, stručná profesijná charakteristika, fotografia,
audiovizuálny záznam.
Rozsah informácií, ktoré budú slúžiť výlučne pre interné potreby prevádzkovateľov (nad
rámec vyššie uvedených) potrebných na spracovanie informácií súvisiacich s udelením
ocenenia Vynikajúci pedagóg a zabezpečením informovanosti ocenených: adresa pobytu,
dátum narodenia, telefónne číslo.
Zároveň prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s mojimi právami podľa zákona
č.18/2018 Z. z. .
Poučenie: Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť na základe písomnej žiadosti
kedykoľvek bezplatne odvolaný na adrese Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová,
handlova@handlova.sk; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

vynikajuci.pedagog@handlova.sk

Údaje o poskytovateľovi:
Titul.

Meno

Priezvisko

V .......................... dňa .................
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Podpis

