
Informovaný súhlas  

 

Ako zákonný zástupca dávam svoj súhlas Základnej škole ……………………………………… (Ďalej iba "škole") 
na zhromažďovanie, spracovávanie a evidenciu osobných údajov a osobných citlivých údajov o mojom 

dieťati ______________________________________________  nar. ___________________ v zmysle 
európskeho nariadenia GDPR a smernice školy ku GDPR. Svoj súhlas poskytujem iba na spracovanie 
tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre prácu školy a v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie 
stanoveného účelu,  

- na vedenie nevyhnutnej zdravotnej dokumentácie, 

- vykonanie psychologických vyšetrení, 

- zhotovovanie a zverejňovanie údajov a fotografií v propagačných materiáloch školy, vrátane webu 
školy, 

- usporadúvanie školských a mimoškolských akcií (výlety, školy v prírode, exkurzie…), 

- sprievod žiaka do školy a zo školy. 

Súhlas poskytujem na celé obdobie  vzdelávania môjho dieťaťa na tejto škole a na zákonom 
stanovené obdobie nevyhnutné na ich spracovanie, vedecké účely a archivovanie. Súhlas poskytujem 
iba škole, ktorá bez zákonom stanovených prípadov nesmie tieto osobné a citlivé osobné údaje 
poskytnúť ďalším osobám a úradom a musí tieto údaje zabezpečiť pred neoprávneným alebo 
náhodným prístupom a spracovaním, pred zmenou a zničením, zneužitím či stratou. 

Bol som poučený o svojich právach, hlavne o svojom práve tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj 
bez udania dôvodov, o práve prístupu k týmto údajom, práve na ich opravu, o tom, že poskytnutie 
osobného údaju je dobrovoľné, práve na oznámenie o tom, ktoré osobné údaje boli spracované a s 
akým cieľom. Ďalej potvrdzujem, že som bol poučený o tom, že ak zistím alebo sa budem domnievať, 
že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s 
ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú 
osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžem požiadať uvedené inštitúcie o 
vysvetlenie, požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne môže ísť 
o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. 

 

 

 V __________________ dňa ___________________ 

  

  

Meno zákonného zástupcu __________________________ a podpis __________________ 

  

Meno zákonného zástupcu __________________________ a podpis __________________ 

 


