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Pozvánka 
 

srdečne Vás pozývame na 
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

„SSOSTA NAOSTRO“  
        

Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade, 
 

ktorý sa uskutoční dňa 21.02.2020  
 
 

Staň sa na chvíľu študentom SSOSTY ... 

Pre záujemcov o štúdium sú pripravené workshopy : 
 

!  študijný odbor ekonomicko-právne činnosti v podnikaní 
o  Právnici v akcii  
o  Ja a moja firma 
o  Nauč sa  rozpoznať marketingové triky 

 
!  informatické študijné odbory 

o  Networking a PC hardware 
o  Programovanie robotov 
o  Kreatívna grafika a tvorba v televíznom štúdiu 

 
 

Registrácia na workshopy: http://tatranskaakademia.sk/ssostanaostro 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ochrana osobných údajov: 
 
Zákonných zástupcov maloletých detí, ktoré majú záujem zúčastniť sa nášho dňa otvorených dverí informujeme o 
tom, že tým, že umožníte maloletému dieťaťu zúčastniť sa tohto podujatia, udeľujete zároveň súhlas aj s tým, že z 
tejto akcie budú vyhotovované fotografie a videozáznamy, ktoré budú ďalej zverejnené (platí pre prípad, že vaše 
dieťa nedosahuje ešte spôsobilosť na právne úkony v tomto rozsahu a umožnili ste mu účasť na tejto akcii bez vašej 
osobnej prítomnosti; inak sa súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje samotným vstupom na podujatie). 
Upozorňujeme vás zároveň na to, že v tomto prípade sa nejedná o poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, kde 
sa k zákonnému spracúvaniu osobných údajov dieťaťa mladšieho ako 16 rokov nevyhnutne vyžaduje súhlas 
zákonného zástupcu. Napriek tomu, že vstupom na podujatie sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov 
dotknutých osôb, ponúkame dotknutým osobám navyše možnosť, aby v prípade, ak sa vykonáva videozáznam alebo 
sa zhotovujú fotografie, na ktorých nemajú záujem figurovať, túto skutočnosť vopred oznámili príslušným 
zamestnancom a takéto fotografie/videozáznamy nebudú vyhotovené. Samozrejme, kedykoľvek neskôr môžete 
odvolať už udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov 
budú v deň konania tohto podujatia prístupné pri vstupe do budovy školy, ako aj kedykoľvek po jeho skončení v 
našich priestoroch. 
 


