
Prevádzkovateľ:  Súkromná základná škola   

Sídlo: Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava, 

Zastúpený:   PhDr. Veronika Bisaki  -  riaditeľka  školy    

IČO: 31789188 
Kontakt:  02/53412593,  mail. kontakt : szs@paneuroszs.sk 

 

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 zákonný zástupcovia  

Meno, priezvisko: ....................................................................................................................... 

Bydlisko:  ....................................................................................................................... 

a  

Meno, priezvisko: ....................................................................................................................... 

Bydlisko:  ....................................................................................................................... 

ako zákonný zástupcovia dieťaťa:  

Meno, priezvisko: ....................................................................................................................... 

Dátum narodenia: ....................................................................................................................... 

Bydlisko:  ....................................................................................................................... 

 

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa za účelom: 
 

1. účasti na vzdelávacom programe našej školy a s ním                           súhlasím   /  nesúhlasím 

súvisiace vedenie pedagogickej a odbornej dokumentácie,  

 

2.  tvorby  a  zverejňovania  fotografií  a videozáznamov žiaka               súhlasím   /  nesúhlasím 

na oficiálnej webovej stránke školy,  

            

3. zverejňovania  fotografií  a videozáznamov žiaka na oficiálnych          súhlasím   /  nesúhlasím 

účtoch sociálnych sietí.                    

 

4.  zverejňovania  fotografií  na  nástenkách  školy, v školskej                  súhlasím   /  nesúhlasím 

 kronike,  v   publikačných   materiáloch,   pre   potreby  

 prezentácie aktivít školy a pre dokumentačnú archiváciu,   

  

5. účasti žiaka  na  súťažiach,  olympiádach, školských akciách                súhlasím   /  nesúhlasím 

krúžkoch,  školy  v  prírode,  školskom  klube detí,  mobility  

a iných podujatiach organizovaných školou,                                        

        

6. pre  analogicko-pedagogickú  prácu  metodických  a poradných           súhlasím   /  nesúhlasím                    

orgánov školy z titulu plnenia aktivít školy, 

 

7. vypracovania zoznamov pre dotácie, pre poistenie a pre interné            súhlasím  /  nesúhlasím 

spracovanie podkladov školského registra  

 
a to v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa a druh pobytu, rodné číslo, štátna 

príslušnosť, národnosť, zaradenie do triedy, údaje o fyzickom zdraví a duševnom zdraví, údaje o zdravotnom stave, 

mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, údaje na lekárskom 

potvrdení, fotografia - do kroniky na základe informovaného súhlasu, fotokópia rodného listu - na základe súhlasu, 

fotokópia preukazu poistenca a nasledovné moje osobné údaje ako zákonného zástupcu v rozsahu titul, meno, 

priezvisko, adresa a druh pobytu, rodinný stav, zamestnávateľ, druh práce, tel. č., email, podpis. 

 



   

Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem od 25.5.2018 do skončenia 

nepretržitej školskej dochádzky žiaka u prevádzkovateľa najmä do ukončenia dochádzky, odhlásením žiaka alebo 

prestupom žiaka. 
  
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým 

spôsobom, akým bol súhlas udelený, a to nasledovným spôsobom :  

 

 zaslaním oznámenia na email: szs@paneuroszs.sk 
 zaslaním oznámenia poštou na adresu školy; 

 odovzdaním oznámenia riaditeľovi školy.  

 
 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho 

odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje 

spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej 

zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. 

 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa 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.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. 

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

webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj 

prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným 

príjemcom bez môjho súhlasu. 
 

Bratislava, 25.5. 2018. 

 

 

 ......................................................... 
                  podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 

 

 

 

  ......................................................... 
                  podpis zákonného zástupcu dieťaťa 
 

mailto:szs@paneuroszs.sk

