
 
 

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 

 

My, dole podpísaní 

zákonní zástupcovia (meno a priezvisko): ................................................................................................ 

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

 

žiaka/žiačky: ............................................................................................................................................ 

dátum narodenia: ............................................ trvalé bydlisko: ................................................................ 

 

SÚHLASÍME: 
 

1. s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných, ručných prác – s uvedením mena, 

priezviska a triedy žiaka na nástenkách školy, na webovej stránke školy ÁNO  NIE 

 

2. s uverejňovaním fotografií, videonahrávok, vystúpení žiaka na školských akciách (napr. 

Deň matiek, Deň detí a iné) na nástenkách školy a webovej stránke školy (vrátane 

Facebookovej stránky školy zriadenej za týmto účelom      ÁNO  NIE 

 

3. so zasielaním noviniek (newsletterov) ohľadom pripravovaných školských podujatí, 

školských akcii a mimoškolských akcií        ÁNO  NIE 

 
 

Prevádzkovateľom Súkromného detského centra Benjamin, Trnavská 4, 902 01 Pezinok je občianske 

združenie: ŠKOLSKÁ DRUŽINA BENJAMIN, so sídlom: Pri Kockách 8, 900 91 Limbach, IČO: 42 254 

205 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorý spracováva osobné údaje vo svojom mene. 

 

Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom webovej stránky 

Prevádzkovateľa: www.Preschool.sk, alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla 

Prevádzkovateľa. 

 

http://www.preschool.sk/


Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie udeľujeme  na obdobie 

školského roka 2019-2020. 

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 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, ang. „Global Data Protection 

Regulation“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).  

 

Sme si vedomí svojich práv, vyplývajúcich z § 19 až § 30 zákona o ochrane osobných údajov, ktoré 

upravujú povinnosti Prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb a potvrdzujeme, že sme 

boli oboznámení s Informačným oznámením o spracovaní osobných údajov, ktoré v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov upravuje podmienky spracovania 

osobných údajov Prevádzkovateľom. 

 

 

  

 

 

Pezinok, dňa  ............................... 

 
 
 

......................................................, .......................................................... 
podpis zákonných zástupcov žiaka 


