
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

v súlades článkom 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

(ďalej len „GDPR“) 
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Týmto ako zákonný zástupca:  ................................................................................................ 
(uviesť: titul, meno a priezvisko rodiča) 

 
 

dieťaťa/žiaka:................................................................., dátum narodenia: ........................................................ 

(uviesť: meno a priezviskodieťaťa/žiaka)(uviesť: dátum narodeniadieťaťa/žiaka) 
 

týmto udeľujem súhlas 
 

prevádzkovateľovi:Základná škola s materskou školou Jozefa Ligoša, Chlebnice 13, PSČ: 027 55,IČO: 
37 808 770, E-mail: zschlebnice@gmail.com. Zodpovedná osoba: Tel: +421915206025; Email: 
eva@holdosova.com (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 
po dobu: účasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese školy-prevádzkovateľa 

so spracúvaním osobných údajov žiaka za účelom: 
 
1. Zverejňovania individuálnych a spoločných fotografií  a videí zo školských a mimoškolských 

podujatí dieťaťa/žiaka v školskom časopise, na webovom sídle alebo sociálnych sieťach školy 
alebo v priestoroch verejne prístupných v budovách školy, (chodby, vestibuly, nástenky) 
v projektových a iných dokumentáciách školy, vrátane uvedenia mena, priezviska, triedy a 
názovu školy dieťaťa/žiaka.  
súhlasím – nesúhlasím 

 
2. Uverejňovania fotografiídieťaťa/žiaka zo školských a mimoškolských aktivít v tlači. 

súhlasím – nesúhlasím 
 
3. Uverejňovania fotografie dieťaťa/žiaka a jeho mena, priezviska, triedy, roku štúdia na tablách a 

ich umiestňovanie na verejných miestach v našej obci (napr. výklad obchodu).  
súhlasím – nesúhlasím 
 

4. Zverejňovania výsledkov dieťaťa/žiaka zo športových podujatí alebo predmetových olympiád 
a iných súťažív školskom časopise, na webovom sídle školy alebo v priestoroch verejne 
prístupných v budovách školy, (chodby, vestibuly, nástenky) v projektových a iných 
dokumentáciách školy, vrátane uvedenia mena, priezviska, triedy a názovu školy dieťaťa/žiaka.  
súhlasím – nesúhlasím 

 
5. Označeniašatne menom, priezviskom a triedou dieťaťa/žiaka v priestoroch školy. 

súhlasím – nesúhlasím 
 

6. Uverejňovanialiterárnych, výtvarných,  hudobných, ručných prác dieťaťa/žiaka – s uvedením 
mena priezviska a triedy dieťaťa/žiaka v školskom časopise, na školských nástenkách alebo na 
webovom sídle alebo sociálnych sieťach školy.  
súhlasím – nesúhlasím 
 

7. Zverejňovania oznamov a informačných materiálov na webovom sídle školy vrátane uvedenia 
mena, priezviska, triedya názovu školy dieťaťa/žiaka.  
súhlasím – nesúhlasím 
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8. Uloženia kópie zdravotného preukazu dieťaťa/žiaka a mena pediatra pre prípad úrazu v škole 
počas vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných školských 
podujatiach. 
súhlasím – nesúhlasím 

 

9. Používania rôznych programov, aplikácií alebo platforiem v rámci online vzdelávania, kde môžu 
byť uvedené: meno, priezvisko, trieda, fotky, videá alebo zvukové záznamy žiaka týkajúce sa 
jeho vzdelávania alebo jeho hodnotenia. 
súhlasím – nesúhlasím 

 
 
Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to osobne u prevádzkovateľa alebo 
zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví  tohto dokumentu. 
Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 
údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.Rovnako vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv 
v zmysle článku 13 – 21 GDPR a potvrdzujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie o právach 
a podmienkach spracúvania mojich osobných údajov podľa článku 13 GDPR. 
 
 
 

V ..................................., dňa: ...................................          .............................................          
podpis dotknutej osoby/ 
    jej zákonného zástupcu 

 


