
Súhlas dotknutej osoby 

 

/v zmysle 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov)/ 

 

Dolupodpísaný/-á ...................................................................................................................................................................  
                                    Titul, meno, priezvisko zákonného zástupcu 
 
trvalým bydliskom ...................................................................................................................................................................          
                                                                                  uviesť trvalé bydlisko zákonného zástupcu 

 

zákonný zástupca žiaka menom ............................................................................................................................... 
                                                                                                                                                                              meno, priezvisko žiaka 

 
nar. .............................................................., trvalým bydliskom ............................................................................. 
                     uviesť dátum narodenia žiaka                    uviesť trvalé bydlisko žiaka  
 

dávam Spojenej škole, Slančíkovej 2, Nitra (ďalej len „ŠaŠZ“) súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov za účelom: 

 spracovania údajov žiaka v rámci školského informačného systému 

 zapožičania preukazu poistenca žiaka, ktorí je nevyhnutný pri poskytnutí prvej pomoci žiakovi školy na výletoch, 

exkurziách, súťažiach a iných školských podujatiach 

 sprístupnenia osobných údajov žiaka na súpisku pre rôzne žiacke a školské aj mimoškolské súťaže, ktoré sú potrebné 

na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia,  názov školy 

 sprístupnenia osobných údajov na ubytovanie, dopravu na školských výletoch, exkurziách, kurzoch, lyžiarskom kurze 

a iných školských akciách 

 zverejňovania literárnych, výtvarných, hudobných, ručných prác žiaka v školskom časopise a na webovom sídle školy  

 zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle školy/školského zariadenia,  v rozsahu 

meno, priezvisko, trieda, názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí 

  zverejňovania výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy/školského zariadenia, príp. na webovom sídle 

IS športu resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, rok narodenia, trieda, názov školy, 

 zverejňovania výsledkov predmetových olympiád a postupových súťaží na webovom sídle školy/školského zariadenia, 

resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR a MV SR v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy, 

 

 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov  pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem  na obdobie do ukončenia štúdia 

na škole. 

  

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR 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).  

 

Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní 

práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22.  

 

  
 
 
 
 
V Nitre  dňa ..............................2020   ......................................................... 
                              podpis zákonného zástupcu žiaka 


