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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: 

.................................................................................................................................................................... 

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava, SR. 

IČO: 31787088, DIČ: 2021380911 

Riaditeľ: PhDr. Jolana Laznibatová, CSc  

 (ďalej tiež aj ako „prevádzkovateľ) 

.................................................................................................................................................................... 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že v zmysle §78 ods. 1 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov: „Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak 

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na akademický účel, umelecký účel alebo literárny účel; 

to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej 

osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných 

údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná“. 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že v zmysle §78 ods. 2 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov: „Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak 

spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti 

masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to 

vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ 

porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také 

spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby vylučuje osobitný predpis alebo 

medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná“. 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že v zmysle §78 ods. 3 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov: „Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej 

osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, 

služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo 

zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej 

pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením 

pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. 

Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť 

a bezpečnosť dotknutej osoby“. 

.................................................................................................................................................................... 

Dotknutá osoba (zamestnanec u prevádzkovateľa) na základe jasne prejavenej vôle, slobodne  

a jednoznačne vyjadruje a udeľuje súhlas, so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré bude 

spracúvať vyššie uvedený prevádzkovateľ (škola), nad rámec vyššie uvedeného legislatívneho 

predpisu, v tomto rozsahu: vyhotovenie a zverejnenie fotografie / fotografií. Účel: prezentácia a 

zverejňovanie aktivít a činnosti prevádzkovateľa (školy). Vyššie uvedený súhlas sa vzťahuje na 

všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý účel. 

Dotknutá osoba vyjadruje súhlas so zverejnením a prezentáciou jeho individuálnej alebo hromadnej 

fotografie resp. individuálnych alebo hromadných fotografií: 

o na webovej stránke školy alebo jej zriaďovateľa                                               ÁNO     NIE 

o na sociálnej sieti, v profile / v účte prevádzkovateľa (profil alebo účet školy) vedený na 

www.facebook.com  (ak ním škola disponuje)                                           ÁNO     NIE 

http://www.facebook.com/
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o na sociálnej sieti, v profile / v účte prevádzkovateľa (profil alebo účet školy) vedený na 

www.instagram.com (ak ním škola disponuje)                                          ÁNO     NIE 

o na nástenkách umiestnených v škole                                                        ÁNO     NIE 

o v publikačných materiáloch školy                                                           ÁNO     NIE   

o v elektronických médiách (TV, internet)                                                 ÁNO     NIE   

 

Vyššie uvedený súhlas udeľuje dotknutá osoba na obdobie 10 rokov. 

 

 

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. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 

až § 30 zákona č. 18/2018 Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv 

dotknutých osôb. 

Dotknutá osoba zároveň berie na vedomie, že prevádzkovateľ môže spracúvať aj jej osobné údaje tiež 

prostredníctvom kamerového systému a to na základe čl. 13 ods. 1 písm. f) zák. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (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). Účelom spracúvania osobných údajov 

prostredníctvom kamerového systému je ochrana majetku prevádzkovateľa alebo zdravia osôb 

nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, odhaľovanie kriminality (osobné údaje sa nesmú 

ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi). Prevádzkovateľ zároveň 

informuje, že ide o bežné osobné údaje – obrazové záznamy fyzických osôb a prejavy osobnej povahy 

fyzických osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. 

 

 

 

Titul, meno a priezvisko: ........................................................................................................................... 

 

 

 

 

V ......................., dňa ...............................      podpis: ............................................................................... 

 

http://www.instagram.com/

