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Prevádzkovateľ: Katolícka spojená škola, Školská 9, 914 41 Nemšová 
Sídlo Školská 9, 914 41 Nemšová 
IČO: 37920421 
Kontakt: 032/6598331 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
v zmysle § 14 zákona č. 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 zákonný zástupca /otec  

Meno, priezvisko  ............................................................................................................. ................ 

Bydlisko ............................................................................................................................. 

 Dolupodpísaný zákonný zástupca/ matka  

Meno, priezvisko  ............................................................................................................................. 

Bydlisko .............................................................................................................................. 

Dieťa: 

Meno, priezvisko  ............................................................... dátum narodenia ......................... 

Bydlisko .............................................................................................................................. 

 
Udeľujem/e prevádzkovateľovi dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa 

za účelom: 

1. uskladnenia kópie zdravotného preukazu dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu, počas 

výletov, na exkurziách, kurzoch, súťažiach a iných školských podujatiach, ktorý je nevyhnutný pri 

poskytnutí prvej pomoci 

 ÁNO  NIE 

2. uvedenia osobných údajov dieťaťa na súpisku pre rôzne školské aj mimoškolské súťaže: meno, 

priezvisko, dátum narodenia, trieda, názov školy, ktoré sú potrebné na zaradenie dieťaťa do 

jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku 

 ÁNO  NIE 

3. uvedenia a sprístupnenia osobných údajov dieťaťa: meno, priezvisko, rodné číslo, číslo 

poistenca zdravotného poistenia, pas, škola, ktoré sú potrebné pre úrazové poistenie dieťaťa v 

komerčnej poisťovni  ÁNO   NIE 

 

4. uvedenia a sprístupnenia osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, adresa bydliska, škola pre 

ubytovanie, cestovné zľavy na školských výletoch, exkurziách, kurzoch a  iných  školských 

podujatiach  ÁNO  NIE 

5. uvedenia a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, škola pre zľavy do múzea, 

divadla, kina, ZOO a iných  inštitúcií navštívených počas školských akcií  

 ÁNO  NIE 

6. zverejňovania osobných údajov: mena, priezviska, triedy dieťaťa na dverách a nástenkách v 

priestoroch školy  ÁNO  NIE 

7. zverejňovania výtvarných, hudobných, ručných prác, výsledkov športových podujatí vrátane 

diplomov – s uvedením mena priezviska, triedy a veku dieťaťa v školskom časopise, v priestore 

verejne prístupnom v budove školy (vo vestibule, na nástenke, chodbe), na nástenke pri kostole sv. 

Michala Nemšová,  na výstavách mimo školy, v masovokomunikačných médiách a na webovom 

sídle školy www.sksnemsova.sk 

 ÁNO  NIE 

8. zverejňovania výtvarných, hudobných, ručných prác, výsledkov športových podujatí vrátane 

diplomov – s uvedením mena priezviska, triedy a veku dieťaťa na  facebooku Katolíckej 

spojenej školy Nemšová a facebooku MŠ sv. Gabriela Nemšová 

 ÁNO  NIE 

http://www.sksnemsova.sk/
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9. zverejňovania fotografií, videonahrávok akadémií a vystúpení dieťaťa zo školských podujatí 

v školskom časopise, v priestore verejne prístupnom v budove školy (vo vestibule, na nástenke, 

chodbe), na nástenke pri kostole sv. Michala Nemšová, na výstavách mimo školy, 
v masovokomunikačných médiách a na webovom sídle školy www.sksnemsova.sk  

  ÁNO  NIE 

10. zverejňovania fotografií, videonahrávok akadémií a vystúpení dieťaťa zo školských podujatí 

na facebooku Katolíckej spojenej školy Nemšová a facebooku MŠ sv. Gabriela Nemšová  

  ÁNO  NIE  

11. prevádzkovanie školského  monitorovacieho kamerového systému, spracovanie osobných 

údajov v zmysle vnútorných bezpečnostných opatrení. V tomto prípade je osobným údajom 

v digitalizovanej podobe uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam dieťaťa, zákonného 

zástupcu, ktorí vstúpili do monitorovacieho priestoru. 

Doba trvania súhlasu: 
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky vyššie vymenované účely udeľujem/e           

od ....................... do skončenia nepretržitej školskej dochádzky dieťaťa u prevádzkovateľa, alebo      

do ukončenia dochádzky odhlásením dieťaťa u prevádzkovateľa alebo jeho prestupom. Súhlas               

so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v bodoch 8. a 9. platí, kým trvá ich účel spracovania. 

 

Povinné informovanie. 
Beriem/e na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem/e 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/e na vedomie, že mám/e 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 na spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť 

osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona  18/2018 Z. z.. Beriem/e na 

vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k  profilovaniu. Beriem/e na vedomie, že zodpovedná 

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/e na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté 

iným príjemcom bez môjho súhlasu. 

 

Prehlásenie prevádzkovateľa: 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb  poveril externým výkonom 

Zodpovednej osoby spoločnosť BWSS, ktorá na webovej stránke školy  zverejnila všetky povinné 

informácie nachádzajúce sa v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém 

zaznamenávania bezpečnostných incidentov. Jednotlivé informácie a otázky zo strany dotknutej osoby 

môžete adresovať priamo externej zodpovednej osobe na adresu: monika.sturikova@bwss.sk.  

V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné 

informovanie možné prevziať v papierovej podobe na sekretariáte školy. 

Vyhlásenie zákonných zástupcov: 

Zákonní zástupcovia svojím vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili 

so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením § 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené informácie sú 

pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli.  

V Nemšovej, dňa ......................... 

 

................................................................  ................................................................ ... 
podpis zákonného zástupcu dieťaťa/otec podpis zákonného zástupcu dieťaťa/matka 

http://www.sksnemsova.sk/
mailto:monika.sturikova@bwss.sk

