VYPLNENÉ ŽIADOSTI ZASLAŤ DO 30. 3. 2016 MAILOM NA osveta@tnos.sk ALEBO POŠTOU 
NA ADRESU: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

B -  Zoznam jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby 
                           
1.  Meno a priezvisko:
                                              
2. Sídlo alebo miesto pôsobnosti jednotlivca*:

3.  Dátum: 
    3.1 začiatku záujmovej umeleckej činnosti alebo neprofesionálnej umeleckej tvorby:
    3.2 ukončenia záujmovej umeleckej činnosti alebo neprofesionálnej umeleckej tvorby 

4. Údaje o záujmovej umeleckej činnosti alebo neprofesionálnej tvorbe jednotlivca:
   4.1 tradičná ľudová kultúra     4.1.1  spev
                                                    4.1.2  tanec
                                                    4.1.3  hudba
                                                    4.1.4  iné**..............................
   4.2 divadlo
   4.3 fotografia
   4.4 film a videotvorba
   4.5 výtvarné umenie
   4.6 spev (okrem folklórneho)
   4.7 tanec (okrem folklórneho)
   4.8 hudba (okrem folklórneho)
   4.9 umelecký prednes, hovorené slovo***
   4.10 literárna tvorba 
   4.11 viacžánrová
   4.12 iná záujmovo-umelecká činnosť (aká?).................................................

5. Kontaktné údaje
      5.1 telefónne číslo..................................
      5.2 e-mailová adresa..........................................
      5.3 adresa webového sídla, ak je vytvorené....................................


6.  Žiadosť vyplnil (meno a priezvisko):                                                      Dňa:


_______________________________                                                
                             podpis                                                                                                                                                                     

* Uvádza sa obec, v ktorej jednotlivec pôsobí.
** Špecifikácia oblasti tradičnej ľudovej kultúry, v ktorej jednotlivec vykonáva svoju činnosť – napr. ľudové rozprávačstvo,  tradičné remeslo a pod.)
*** Ide o oblasť zahŕňajúcu umelecký prednes poézie a prózy, prednes monológu, spievanú poéziu, moderovanie  a konferovanie, slam poetry, stan dup, storytelling rozprávanie príbehov, autorský prednes, recitačná kolektívna tvorba, divadlo poézie

Podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov informujeme, že osobné údaje fyzických osôb budú spracúvané príslušným prevádzkovateľom na základe zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v súlade so zákonom č.122/2013 Z. z. za účelom ich zverejnenia v „Zozname kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej činnosti“ na webovom sídle príslušného prevádzkovateľa . 



