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

pre prevádzkovateľa: 

Súkromná základná umelecká škola, Š. Moyzesa 5, 96001 Zvolen, Slovenská republika. IČO: 37833979, DIČ: 
2021668550. 

Riaditeľ: Mgr. Pavol Kováč 
 (ďalej tiež len „prevádzkovateľ“)  

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak 
povedané, jedným z možných právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon. V prípade 
škôl a školských zariadení je právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby 
pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 a rozsah osobných údajov potrebných pre zasielanie do centrálneho registra 
detí, žiakov a poslucháčov je uvedený v § 157 spomínaného zákona. K spracúvaniu týchto osobných údajov v zmysle 
citovaných ustanovení zákona preto nie je potrebný súhlas dotknutej osoby.  

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 
na území SR zákonom  
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonný zástupca si je vedomý svojich práv, 
ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 

Zákonný zástupca dotknutej osoby (žiaka), na základe jasne prejavenej vôle,  z titulu spracúvania osobných údajov svojho 
dieťaťa (resp. žiaka), prevádzkovateľom, vo väčšom rozsahu, ako ustanovuje zákon č. 245/2008  Z.z o výchove vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  udeľuje súhlas:  
1. s uvedením osobných údajov dotknutej osoby na súpisku pre rôzne a školské súťaže a akcie v rozsahu: meno, 

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

                                            ���� ÁNO     ���� NIE  

2. s uverejnením mena, priezviska pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských súťažiach na webovej 
stránke prevádzkovateľa a na webovej stránke www.facebook.com               

���� ÁNO     ���� NIE  

3. s vyhotovením a uverejňovaním osobných údajov dotknutej osoby v rozsahu: fotografie, videonahrávky, 
digitálne nahrávky na záznamové média z vystúpení žiaka/žiakov zo školských a iných akcií a súťaží   
na webovej stránke prevádzkovateľa, v regionálnej tlači, v printových alebo elektronických médiách, na 
záznamových a pamäťových mediách (dvd, usb, sd karta, hdd)                                                                                                                                                       

���� ÁNO     ���� NIE 
4. s uverejňovaním osobných údajov dotknutej osoby v rozsahu: fotografie a videonahrávky z vystúpení žiaka a zo 

školských akcií na webovej stránke www.facebook.com a na webovej stránke www.youtube.com     

     ���� ÁNO    ���� NIE                                            

 
Tento súhlas sa udeľuje po dobu výchovy a vzdelávania žiaka v škole alebo v školskom zariadení (u prevádzkovateľa). 
Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 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.: 

Vypisuje zákonný zástupca: 
meno a priezvisko žiaka: ......................................................................................................................... 
 
titul, meno a priezvisko (zákonného zástupcu): ...................................................................................... 
 
V......................, dňa: ................................      podpis: ............................................................................. 


