
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  ZBOROV NAD BYSTRICOU 
Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Zborov nad Bystricou  

 

Súhlas zákonného zástupcu 
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

pre prevádzkovateľa 

Základná škola s materskou školou č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou 
 

Ja, dole podpísaný 

zákonný zástupca (meno a priezvisko): ___________________________________________________ 

trvalým bydliskom: ___________________________________________________________________  

žiaka/žiačky/ 

_____________________________________dátum narodenia: __________________  trieda: ______ 

_____________________________________dátum narodenia: __________________  trieda: ______ 

_____________________________________dátum narodenia: __________________  trieda: ______ 

 

SÚHLASÍM: 

 

1. s uvedením osobných údajov žiaka na súpisku pre rôzne žiacke a školské aj mimoškolské súťaže: meno, 

priezvisko, dátum narodenia, škola, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií 

aj podľa veku        ÁNO      NIE 

 
2. s uvedením a sprístupnením  osobných údajov:  meno, priezvisko, trieda, škola pre ubytovanie, cestovné zľavy 

na školských výletoch, kurzoch, škole v prírode, lyžiarskeho výcviku iných školských akciách  

          ÁNO      NIE 

 

3. s uvedením a sprístupnením osobných údajov:  meno, priezvisko, trieda, škola pre zľavy do múzea, divadla, 

kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií   ÁNO      NIE 

 

4. uverejňovaním literárnych, výtvarných,  hudobných, ručných prác – s uvedením mena priezviska a triedy žiaka 

v školskom časopise a na webovom sídle školy www.zszborov.edupage.sk, www.zszborov.sk a na oficiálnych 

stránkach obce Zborov nad Bystricou 

 ÁNO      NIE 

 

5. s uverejnením mena, priezviska, triedy a školy pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských 

súťažiach             ÁNO      NIE 

 

6. uverejňovaním fotografií, videonahrávok akadémií a vystúpení žiaka zo školských akcií v školskom 

časopise a na webovom sídle školy www.zszborov.edupage.sk, www.zszborov.sk na oficiálnych stránkach obce 

Zborov nad Bystricou 

          ÁNO      NIE 

 

Môj súhlas1 je dobrovoľný a  pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem  na obdobie 

od školského roka 2018/2019 najneskôr do ukončenie školskej dochádzky na našej škole. 

 

Dátum:   

      _________________________________________ 
                            vlastnoručný podpis zákonného zástupcu žiaka  

                                            
1 1 V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, 

ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; 
pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým 
spôsobom akým súhlas udelila 

http://www.zszborov.edupage.sk,/
http://www.zszborov.sk/
http://www.skolaxxx.sk/
http://www.zszborov.sk/


ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU  ZBOROV NAD BYSTRICOU 
Zborov nad Bystricou 604, 023 03 Zborov nad Bystricou  

 

  
 
Informácia pre rodičov 
 

25.05.2018 vstupuje do platnosti nové legislatívne opatrenie o ochrane osobných údajov 
(zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov).V zmysle tohto zákona sme povinný ako 
prevádzkovateľ aktualizovať súhlas dotknutých osôb na spracovanie osobných údajov.  

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) a  od 
25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného 
z týchto právnych základov 

1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na 
jeden konkrétny účel, 

2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 
stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením 
zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, 

3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  

4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo 
majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby, 

5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 
alebo 

6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov 
prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami 
prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných 
údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na 
spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh. 

Súhlas na spracovanie osobných údajov je potrebný pre ďalšie spracovanie osobných 
údajov pri činnostiach, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom (škola v prírode. 
lyžiarsky výcvik, exkurzie, súťaže, a pod.). 

Súhlas je potrebný aj v tom prípade ak chceme publikovať a zverejňovať záznamy 
a fotodokumentáciu zo školských akcií a programov na oficiálnych stránkach školy a obce 
pre účely propagácie úspechov školy. 

 

V prípade podrobnejších informácií kontaktuje riaditeľstvo školy. 

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa: 

PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy. 


