
   

 

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti 

skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú 

dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na základe § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov.  

 

Ja dole podpísaný zákonný zástupca  

(Otec dieťaťa).................................................................................................................................. 

(Matka dieťaťa)................................................................................................................................ 

(Iný zákonný zástupca)...................................................................................................................... 

dávam dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov môjho dieťaťa : 

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

rok narodenia........................ Základnej škole s materskou školou, Hurbanova ulica 27, 036 01 

Martin, IČO: 30233844: 

1. So zverejňovaním fotografií, videonahrávok dieťaťa z akcií a podujatí školy, akadémií, 

športových a iných súťaží v školskom časopise a na webovej stránke                      

https://zs-hurbanova-mt.edupage.org/ 

Súhlasím /nesúhlasím  

2. So zverejnením fotografie, mena, priezviska, triedy dieťaťa pri zverejňovaní na tablách. 

Súhlasím/ nesúhlasím 

3. So zverejnením fotografie, mena, priezviska, triedy, histórie priebehu pobytu dieťaťa 

pri zverejňovaní v ročenkách. 

Súhlasím/ nesúhlasím   

4. So zverejňovaním literárnych, výtvarných, ročných prác a akejkoľvek umeleckej 

tvorby dieťaťa, ako aj s uvedením identifikačných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, 

trieda, škola, vek) na nástenkách školy a v masovokomunikačných médiách (napr. 

internetovom školskom časopise). 

Súhlasím / nesúhlasím  

5. So zverejňovaním osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) pri 

zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych súťažiach. 

Súhlasím / nesúhlasím  
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti 

skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú 

dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf 

6. S uvedením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, 

škola) na evidenciu súťažiacich pre rôzne detské a školské, aj mimoškolské súťaže, 

ktoré sú potrebné na zaradenie dieťaťa do jednotlivých súťažných kategórií.  

Súhlasím / nesúhlasím  

7. S uvedením a sprístupnením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, trieda, škola, 

dátum narodenia) na účely poistenia, ubytovania, cestovných zliav na školských 

výletoch, školách v prírode, lyžiarskeho výcviku, plaveckého výcviku alebo iných 

školských akciách. 

Súhlasím / nesúhlasím  

8. S uvedením a sprístupnením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, škola) pre 

zľavy do divadla, kina, múzeí a iných inštitúcií navštívených počas akcií. 

Súhlasím / nesúhlasím  

9. So zverejňovaním mena, priezviska, triedy, a rozvrhu dieťaťa na webovej stránke 

školy, na dverách a nástenkách v priestoroch školského zariadenia. 

Súhlasím / nesúhlasím  

10. S uskladnením kópie zdravotného preukazu dieťaťa, ktorý je nevyhnutný pri 

poskytovaní prvej pomoci dieťaťu v školskom zariadení počas 

výchovnovzdelávacieho procesu i mimo školského zariadenia pri výletoch 

a exkurziách a iných podujatiach. 

Súhlasím / nesúhlasím  

11. So zasielaním údajov žiaka do registračného portálu ŠKOLSKÝ ŠPORT. 

Súhlasím / nesúhlasím  

 

Doba trvania súhlasu: 

Tento súhlas sa udeľuje do skončenia dochádzky v školskom zariadení dieťaťa. Dovtedy majú 

zákonní zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne odvolať.  

 

Povinné informovanie: 

Prevádzkovateľ sa pri spracúvaní osobných údajov riadi zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením EP a Rady EÚ č. 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov- GDPR). 

https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf


   

 

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti 

skupiny Top privacy s.r.o. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú 

dostupné na: https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf 

Prevádzkovateľ Základná škola s materskou školou, Hurbanova ulica 27, 036 01 Martin,     

IČO: 30233844 prehlasuje, že poverila externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie 

ochrany práv dotknutých osôb. Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke zverejnil kontaktné 

údaje na zodpovednú osobu čím dáva možnosť zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok 

zo strany dotknutej osoby týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 

 

Vyhlásenie zákonných zástupcov: 

Zákonný zástupcovia svojím podpisom vyhlasujú, že sa oboznámili so všetkými informáciami 

uvedenými v tomto dokumente, znením § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedením informáciám zákonní 

zástupcovia porozumeli a podpísali súhlas pri plnom vedomí a bez nátlaku. 

 

 

Dátum................................. Otec dieťaťa.......................................................... 

Dátum................................Matka dieťaťa......................................................... 

                                     Dátum............................Iný zákonný zástupca............................................ 

 

https://topprivacy.sk/licencne-podmienky.pdf

