Základná škola
…………………………………………………………………………………………………
……………………………..

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto ja,..............................................................................................(meno a priezvisko) ako

zákonný zástupca dieťaťa/žiaka (meno a priezvisko)
……………………………………………

dávam

súhlas

so spracovaním osobných údajov
a to správcovi osobných údajov, ktorým je Základná
škola…………………………………….…..,
so sídlom ……………………………………………………………………………………...,
(ďalej iba Správca), na spracovanie nasledujúcich mojich osobných údajov a údajov o mojom
dieťati v zmysle európskeho nariadenia GDPR a smernice školy ku GDPR:
› meno, priezvisko dieťaťa/žiaka,
› fotografia (portrét) dieťaťa/žiaka,
› zvukový záznam,
› videozáznam,
› písomnosti a iné prejavy osobnej povahy - výtvarné práce, slohové práce, hudobné
vystúpenia vytvorené dieťaťom/žiakom,
› kontaktné údaje na zákonných zástupcov pre účely organizácie výchovy a vzdelávania
v škole, školskom zariadení (školské družina, školská jedáleň) - e-mail, telefónne
číslo, dátová schránka
› kontaktné údaje na zákonných zástupcov, ktoré nie sú zhodné s adresou dieťaťa/žiaka
(meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo),
› zdravotná poisťovňa dieťaťa/žiaka - z dôvodu komunikácie v rámci BOZP,
› zdravotný stav žiaka.
Osobné údaje budú spracovávané počas vzdelávania dieťaťa/žiaka v škole, pre ktorú súhlas so
spracovaním osobných údajov zákonný zástupca poskytuje.
S vyššie uvedeným spracovaním osobných údajov udeľujem podpisom slobodný a výslovný
súhlas. Beriem na vedomie, že súhlas je dobrovoľný a môžem ho vziať kedykoľvek späť, a to
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napríklad zaslaním e-mailu na ........................ .sk, dátovou správou do schránky Správcu ID
................... alebo listom na vyššie uvedenú adresu sídla Správcu.

Vyhlasujem, že som si vedomý/á, že podľa predpisov na ochranu osobných údajov mám
právo:
› vziať svoj súhlas kedykoľvek späť,
› požadovať informáciu, aké osobné údaje sú na základe súhlasu spracovávané,
› požadovať vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
› vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať, opraviť alebo doplniť,
› požadovať vymazanie týchto osobných údajov,
› požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov,
› v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných
údajov sa obrátiť na Správcu alebo so sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných
údajov (www.uoou.cz).
Ďalej potvrdzujem, že som bol poučený o tom, že ak zistím alebo sa budem domnievať, že
Správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s
ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, najmä
ak sú údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžem požiadať Správcu alebo
spracovateľa, aby odstránil takto vzniknutý stav.
Podpisom zároveň potvrdzujem, že ďalšie osoby oprávnené vykonávať rodičovskú
zodpovednosť a práva zákonného zástupcu dieťaťa (napr. druhý zákonný zástupca) boli s
vyjadrením takéhoto súhlasu oboznámené a súhlasia s tým taktiež.
Viac informácií o tom, ako Správca pracuje s osobnými údajmi, nájdete v dokumente
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Dokument je dostupný v elektronickej podobe na
vyššie uvedených internetových stránkach Správcu alebo v listinnej podobe v budove sídla
Správcu, v kancelárii sekretariátu školy. Funkciu poverenca na ochranu osobných údajov
vykonáva ..............................., osoba určená pre rokovania za poverenca:
tel.:
…………………………….., e-mail: ………………………………………………………

meno a priezvisko zákonného zástupcu
(paličkovým písmom)

podpis zákonného zástupcu
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