
Súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

                        pre prevádzkovateľa: Základná škola, Pribinova ul. 123/9, 972 71 Nováky

Zákonný zástupca / otec ...........................................................................................................................

Adresa trvalého bydliska ...........................................................................................................................

Zákonný zástupca / matka ........................................................................................................................

Adresa trvalého bydliska ...........................................................................................................................

žiaka ................................................... nar.................................. v ..........................................................

adresa trvalého bydliska ...........................................................................................................................

                                                          Súhlasím

1.  s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri  poskytnutí  prvej pomoci žiakovi v škole počas
vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných športových a školských podujatiach,

 súhlasím /    nesúhlasím  
2.s  uvedením  osobných  údajov  žiaka  na  súpisku  pre  rôzne  žiacke  a školské(aj  mimoškolské)  súťaže,  olympiády:  meno,
priezvisko, dátum narodenia, trieda/ročník,  škola, bydlisko, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných
kategórií aj podľa veku,

 súhlasím /    nesúhlasím  
3.so  zverejňovaním,  informačných  materiálov  zo  školských  podujatí  v školskom  časopise  a na  webovom  sídle  školy,
www.zspribno.edupage.org v rozsahu meno, priezvisko, trieda/ročník, názov  školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto
podujatí, video nahrávky z podujatí,

 súhlasím /    nesúhlasím  
4.so zverejnením výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy www.zspribno.edupage.org, príp. na webovom sídle IS
športu resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu  meno, priezvisko, trieda/ročník, názov  školy,

 súhlasím /    nesúhlasím  
5.so  zverejnením  výsledkov  predmetových  olympiád,  tvorivých  a umeleckých  súťaží  na  webovom  sídle  školy
www.zspribno.edupage.org, príp. na  webovom sídle MŠVVaŠ SR a ostatných organizátorov súťaží, do ktorých sa škola zapojí
v rozsahu rozsahu meno, priezvisko, trieda/ročník, názov  školy,

 súhlasím /    nesúhlasím  
6.s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, dátum narodenia, škola, bydlisko, pre zabezpečenie
ubytovania, cestovných zliav na školských výletoch, kurzoch, škole v prírode, lyžiarskeho výcviku a iných školských akciách,

 súhlasím /    nesúhlasím  
7.s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných prác s uvedením mena, priezviska a triedy žiaka v školskom časopise, na
chodbových nástenkách školy a na webovom sídle školy  www.zspribno.edupage.org

 súhlasím /    nesúhlasím  
8.s uvedením mena, priezviska, triedy na zoznamy pre potreby Združenia rodičov

 súhlasím /    nesúhlasím  
9.s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, dátum narodenia, škola pre zabezpečenie zľavy na
exkurzie do múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií,

 súhlasím /    nesúhlasím  
10.so zverejnením výsledkov športových podujatí,  predmetových olympiád, tvorivých a umeleckých súťaží,  fotografií  a video
nahrávok na webových stránkach sociálnych sietí (https://www.facebook.com/zakladna.skola.v.novakoch/)

 súhlasím /    nesúhlasím  

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre vyššie uvedené účely udeľujem na obdobie celého štúdia žiaka.

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady 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) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.

Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní
práv dotknutých osôb.

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

V Novákoch dňa ...................................

..............................................................                                       ..............................................................
   podpis zákonného zástupcu žiaka                                                podpis zákonného zástupcu žiaka  
                       (otca)                                                                                              (matky)
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