
Prevádzkovateľ Základná škola s materskou školou 

Sídlo Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre 

IČO  036063932 

 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb  

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

 

Dolupodpísaný/á 

meno a priezvisko .................................................................................................................  

bydlisko .................................................................................................................  

 

zákonný zástupca žiaka/dieťaťa 

meno a priezvisko .................................................................................................................  

dátum narodenia .................................................................................................................  

bydlisko .................................................................................................................  

 

udeľujem prevádzkovateľovi (ďalej škole) súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom: 

- zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školy a vo verejne 

prístupných priestoroch v budovách školy (chodby, vestibuly, nástenky) v rozsahu meno, priezvisko, 

trieda, názov školy 

súhlasím  –  nesúhlasím 

 

- zverejňovania výsledkov športových podujatí vrátane diplomov na webovom sídle školy, príp. na 

webovom sídle IS športu, resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR, vo verejne prístupných priestoroch 

v budovách školy (chodby, vestibuly, nástenky) v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, trieda, 

názov školy 

súhlasím  –  nesúhlasím 

 

- zverejňovania výsledkov predmetových olympiád a iných súťaží vrátane diplomov na webovom 

sídle školy, resp. na webovom sídle MŠVVaŠ SR, vo verejne prístupných priestoroch v budovách 

školy (chodby, vestibuly, nástenky) v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy 

súhlasím  –  nesúhlasím 

- zverejňovania spoločných fotografií a videí zo školských podujatí, súťaží, olympiád a aktivít 

organizovaných školou mimo vyučovacieho času na webovom sídle školy a vo verejne prístupných 

priestoroch v budovách školy (chodby, vestibuly, nástenky)  

 

súhlasím  –  nesúhlasím 



- zverejňovania spoločných fotografií a videí zo školských podujatí, súťaží, olympiád a aktivít 

organizovaných školou mimo vyučovacieho času na sociálnych sieťach školy (profil školy, uzavretá 

skupina...) 

súhlasím  –  nesúhlasím 

 

- s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka/dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pri poskytovaní prvej 

pomoci žiakovi/dieťaťu v škole počas výchovno-vzdelávacieho procesu i mimo školy na výletoch, 

exkurziách, súťažiach a iných podujatiach 

súhlasím  –  nesúhlasím 

- s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka/dieťaťa na účely poistenia, ubytovania, 

cestovných zliav a pre účely exkurzií, školských výletov a kurzov v rozsahu meno, priezvisko, dátum 

narodenia, adresa, trieda, škola 

súhlasím  –  nesúhlasím 

 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov žiaka/dieťaťa pre všetky vyššie uvedené účely udeľujem na 

obdobie do ukončenia dochádzky v škole. 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým 

spôsobom, akým bol súhlas udelený. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracúvané na archivačné 

a štatistické účely.  

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od školy prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na 

opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania 

osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, 

právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Beriem na 

vedomie, že zodpovedná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na 

webovom sídle školy. Spracúvanie osobných údajov môže škola vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho 

sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho 

súhlasu. 

 

V ................................................. dňa ........................... 

 

 

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

         podpis zákonného zástupcu žiaka/dieťaťa 

 

 

 


