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

Pre prevádzkovateľa:  Materská škola, Ľ. Fullu 12, 841 05 Bratislava
Web stránka: www.materskaskolakoliskova.estranky.sk

Ja, dolu podpísaný zákonný zástupca(meno, priezvisko): ..................................................................
dieťaťa: ............................................................................ 
dátum narodenia: ........................................

Súhlasím s:
1. uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, školy dieťaťa na prihlášku na rôzne školské aj

mimoškolské súťaže, ÁNO NIE 
2. uverejnením  mena,  priezviska,  triedy  a  školy pri  zverejnení  výsledkov  rôznych  súťaží
v budove školy, na webstránke školy, ako aj v novinách mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
(ďalej len „mestská časť“), na FB stránke mestskej časti (Karlova Ves) a na webstránke mestskej
časti (www.karlovaves.sk) a na prezentáciu školy v ných médiách, ÁNO NIE
3. uvedením mena, priezviska, veku, školy, triedy pre zľavy do múzea, divadla, kina a iných
inštitúcií navštívených počas školských akcií, ÁNO NIE
4. uvedením  mena,  priezviska,  školy  pre cestovné zľavy na školských výletoch,  pre  kurzy,
krúžky a pod., ÁNO

NIE
5. uverejnením  mena,  priezviska,  triedy,  školy  v triednych  zoznamoch  v budove  školy,  na
webstránke školy, ÁNO NIE
6. uchovávaním kópie zdravotného preukazu dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej
pomoci  žiakovi  v škole  počas  vyučovacieho  procesu  i mimo  školy  na  výletoch,  exkurziách,
súťažiach a iných školských podujatiach, ÁNO NIE
7. zhotovovaním  a  uverejňovaním  fotografií  či  videozáznamov  z  výchovno-vzdelávacej
činnosti,  zo  školských  akcií,   vystúpení  dieťaťa   pre  potreby  výučbových  aktivit,  na
webstránkach školy, v školskej  kronike a v odborno-metodických materiáloch, ako aj v novinách
mestskej  časti,  na  FB  stránke  mestskej  časti  (Karlova  Ves)  a  na  webstránke  mestskej  časti
(www.karlovaves.sk) a na prezentáciu školy v iných  médiách, 

ÁNO    NIE
8. podpísaním prác dieťaťa na viditeľnom mieste a ich vystavením v škole,              ÁNO

NIE
9. uvedením  mena, priezviska alebo fotky dieťaťa spolu s pridelenou značkou na zozname
v šatni a umyvárni. ÁNO NIE

Doba poskytnutia súhlasu:
Súhlas trvá počas obdobia, kedy menované dieťa navštevuje materskú školu.
Zákonný  zástupca  dieťaťa  týmto  čestne  prehlasuje,  že  dáva  prevádzkovateľovi  svoj  výslovný,
bezvýhradný  a dobrovoľne daný  súhlas,  aby spracúval  osobné údaje  dieťaťa vo vyššie  uvedenom
rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.
Poučenie:
Zákonný zástupca dieťaťa má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Práva  dieťaťa v zastúpení zákonným zástupcom  vymedzuje § 19 a nasl. zákon o ochrane osobných
údajov.  Zákonný  zástupca  dieťaťa má  právo  požadovať  od  prevádzkovateľa  prístup  k  osobným
údajom týkajúcich sa jej osoby,  právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných
údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných
údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
Zákonný  zástupca  dieťaťa potvrdzuje  podpísaním  tohto  dokumentu,  že  prevádzkovateľ  splnil
oznamovaciu povinnosť v súlade s § 19 zákon o ochrane osobných údajov. 

http://www.karlovaves.sk/
http://www.karlovaves.sk/


V Bratislave dňa ................…   ..................................................................
             podpis zákonného zástupcu dieťaťa

Poznámka: ÁNO   NIE – prosím zakrúžkujte Vaše súhlasné – nesúhlasné stanovisko


