
Súhlas  dotknutej osoby 
 / v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / 

 

Dolupodpísaná/-á ........................................................................................., trvalým bydliskom  

....................................................... zákonný zástupca žiaka ......................................................., 

nar.  ...................................., trvalým bydliskom ........................................................................, 

dávam  ZUŠ M. Vileca, Bardejov súhlas na spracovanie jeho osobných úradov za účelom :  

• vyhotovovania alebo získavania / fotografie, videá, výsledky tvorivej činnosti, atď./, 

zhromažďovania na nosičoch osobných údajov /fyzické i dátové nosiče/, usporadúvanie, 

uchovávanie, poskytovanie tretím stranám, sprístupňovanie príjemcom a zverejňovanie 

informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školy, webovom sídle mesta,  

facebooku, miestnych periodikách  za účelom propagácie školy, zverejňovania informácií 

o organizovaných podujatiach, aktivitách školy so zámerom budovať jej dobré meno, a to 

v rozsahu : meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto 

podujatí  

/ koncerty, výstavy, vystúpenia, súťaže, sústredenia /  

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na celé obdobie 

štúdia. Po skončení tohto obdobia nebudú údaje ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Tento súhlas so 

spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným 

prejavom mojej vôle.   

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach :  

- poskytnutie týchto údajov  je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu 

a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než ten, na ktorý boli získané.  

- ako zákonný zástupca žiaka mám právo požadovať od školy prístup k týmto údajom, mám 

právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo  namietať  proti 

spracúvaniu 

- v odôvodnenom prípade mám ako zákonný zástupca žiaka právo podať sťažnosť dozornému 

orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

 

Ako zákonný zástupca žiaka mám právo kedykoľvek odvolať tento súhlas, a to aj pred uplynutím 

doby, na ktorú bol udelený. Môžem tak urobiť nasledujúcimi spôsobmi : 

• e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu školy 

• zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla školy  

Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES 

/ všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Som si vedomý svojich práv, ktoré v §19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti 

prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých  osôb.  

 

V Bardejove dňa                                                                                                                       

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

                                                                                             podpis zákonného zástupcu žiaka  



 

 


