
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

Pre prevádzkovateľa:    Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky 

 

Dolupodpísaný/-á ........................................................................................................................................................ 

zákonný zástupca žiaka.................................................................................................., nar. ......................................  

trvalým bydliskom......................................................................................................................................................... 

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,   

□ ÁNO  □   NIE 

2. používaním osobných údajov môjho dieťaťa/mojich detí a to mena a priezviska, dátumu a miesta narodenia, rodného 
čísla, čísla zdravotnej poisťovne, adresy bydliska, štátnej príslušnosti, triedy, národnosti pre potreby výchovy 
a vzdelávania, pre účasť na súťažiach, olympiádach, kurzoch a školských pobytoch, pre vypracovanie zoznamov na 
dotácie, pre spracovanie podkladov školského registra, 

□ ÁNO  □   NIE  

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

 □ ÁNO  □   NIE 

4. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, dátum narodenia, škola, bydlisko, pre 
zabezpečenie ubytovania, cestovných zľav na školských výletoch, kurzoch, škole v prírode, lyžiarskeho výcviku iných 
školských akciách, pre účel zverejnenia zoznamov detí a ich zaradenia do tried na jednotlivých elokovaných pracoviskách, 
s uvedením mena a fotografie pre  účel zverejnenia tabla predškolských detí,  

□ ÁNO  □   NIE  

5. s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných prác s uvedením mena, priezviska a triedy žiaka v školskom časopise, 
na nástenkách na chodbe školy a na webovom sídle školy www.msmalacky.edupage.org, 

□ ÁNO  □   NIE  

6. s uvedením mena,  priezviska, triedy na zoznamy pre potreby Združenia rodičov a Občianskeho združenia,                                       

□ ÁNO  □   NIE  

 

7. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, škola, dátum narodenia, bydlisko, pre 
zabezpečenie ubytovania v škole v prírode, na lyžiarskom výcviku, pre potreby na akciách MŠ – korčuľovanie, lyžovanie, 
zabezpečenie zľavy na exkurzie do múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií,                                                                       

 

□ ÁNO  □   NIE  

http://www.msmalacky.edupage.org/
http://www.msmalacky.edupage.org,/


8. so zverejnením fotografií a video nahrávok na webovej stránke školy www.msmalacky.edupage.org,       

□ ÁNO  □   NIE 

 

9.  s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno a priezvisko, trieda, dátum narodenia, škola, bydlisko pre potreby 
zabezpečenia krúžkovej činnosti v súlade s ,,Dohodou o spolupráci MŠ a CVČ v Malackách“ (Centrum voľného času) a pre 
potreby CPPPaP v súlade s ,,Dohodou o spolupráci MŠ a CPPPaP v Malackách“ (Centrum pedagogicko-psychologického  
poradenstva a prevencie).                                 

□ ÁNO  □   NIE 

 

 

Súhlas na spracovanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem od 01.09.2018, na obdobie 
štúdia na Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky do ukončenia riadneho štúdia alebo prestupu žiaka.    

Zaväzujem sa, že fotografie a videá vyrobené na školských podujatiach NEBUDEM zverejňovať na sociálnych 
sieťach. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákonný zástupca kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou 

formou na adrese Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo 

súhlasu pred jeho odvolaním. Zákonný zástupca má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným 

údajom dieťaťa a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať 

proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Zákonný zástupca má právo obhajovať svoje práva 

prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na 

Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. Kontakt na zodpovednú 

osobu: petra.prelcova@msmalacky.sk 

 

 

 

                     

 
V ....................................................... dňa .................................... 
 
 
 
 
 
                               ................................................. 
                       podpis zákonného zástupcu  

mailto:petra.prelcova@msmalacky.sk

