Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka
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tel.: 0911 344 848, IČO: 00652512
www.sjoroza.sk, e-mail: sos@sjoroza.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
Meno a priezvisko:

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

Bydlisko:

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

Zákonný zástupca žiaka
Meno, priezvisko žiaka: .......................................................................................................................................
Dátum narodenia:

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

Bydlisko:

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

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

1. zverejňovania informačných a prezentačných materiálov na webovom sídle prevádzkovateľa,
v priestoroch verejne prístupných v budovách školy (chodby, vestibuly, nástenky), v regionálnej a inej
tlači v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto
podujatí
súhlasím – nesúhlasím

2. zaradenia na súpisku pre rôzne žiacke a školské aj mimoškolské súťaže, ktoré sú potrebné pre
zaradenie dotknutej osoby do jednotlivých súťaží a súťažných kategórií aj podľa veku v rozsahu meno,
priezvisko, dátum narodenia, názov školy
súhlasím – nesúhlasím

3. zverejňovania

výsledkov dosiahnutých v rôznych školských, mimoškolských, športových
a medzinárodných akciách a súťažiach organizovaných školou alebo školským zariadením vrátane
diplomov a to na webovom sídle prevádzkovateľa, resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR, v printových
médiach, v priestoroch verejne prístupných v budovách školy (chodby, vestibuly, nástenky) v rozsahu
meno, priezvisko, trieda, názov školy
súhlasím – nesúhlasím

4. ubytovania, cestovných zliav na výletoch, kurzoch, festivaloch, mimoškolských a medzinárodných
akciách alebo iných akciách organizovaných školou alebo školským zariadením v rozsahu meno,
priezvisko, trieda, názov školy
súhlasím – nesúhlasím

5. zverejňovania literárnych, výtvarných, fotografických a iných výsledkov tvorivej činnosti žiakov na
webovej stránke prevádzkovateľa, v printových médiách, na nástenkách umiestnených v škole alebo
školskom zariadení, v kronike, resp. inej papierovej forme
súhlasím – nesúhlasím
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6. zverejňovania fotografií, videonahrávok a vystúpení žiaka zo školských, mimoškolských a iných akcií
a súťaží školy alebo školského zariadenia na webovom sídle prevádzkovateľa, na iných sociálnych
sieťach prevádzkovateľa
súhlasím – nesúhlasím

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem od podpisu tohto
súhlasu na dobu neurčitú.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým
spôsobom, akým bol súhlas udelený. 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.

V .................................... dňa ...................................

.........................................................
podpis zákonného zástupcu žiaka
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