
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia 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)  

 

 

Ja, dole podpísaný zákonný zástupca 

meno a priezvisko zákonného zástupcu č.1 : ....................................................................................... 

meno a priezvisko zákonného zástupcu č.2 : ....................................................................................... 

 

Dieťa 

Meno a priezvisko: ........................................................... dátum narodenia: ...................................... 

 

týmto dávam/e ACTIVE ORAVA s.r.o. so sídlom Za kalváriou 667/18, 029 42 Bobrov (ďalej len „Prevádzkovateľ“) 

dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom: 

 

 

1. Súhlasím    /  Nesúhlasím (nehodiace sa preškrtnite) 

s uvedením osobných údajov dieťaťa v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa 

bydliska, škola a trieda a osobných údajov zákonného zástupcu v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, 

telefonický kontakt, e-mail adresa pre účely zápisu a evidencie detí v kurzoch a krúžkoch organizovaných 

Prevádzkovateľom ; 

 

2. Súhlasím    /  Nesúhlasím (nehodiace sa preškrtnite) 

s uskladnením kópie zdravotného preukazu , ktorá je nevyhnutná pri poskytovaní prvej pomoci dieťaťu 

v priestoroch ActiveLab, ako aj na výletoch, súťažiach a iných podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom; 

 

 

3. Súhlasím / Nesúhlasím (nehodiace sa preškrtnite) 

              s uverejnením mena, priezviska, veku a školy pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých pri rôznych súťažiach    

              organizovaných Prevádzkovateľom na www.activelab.sk, FB a IG sídle Prevádzkovateľa, , nástenných tabuliach,    

               vo verejných médiách ; 

 

4. Súhlasím / Nesúhlasím (nehodiace sa preškrtnite) 

so zverejňovaním fotografií a videozáznamov z činnosti dieťaťa na:  www.activelab.sk,  FB a IG sídle, 

v publikačních materiáloch a  pre potreby  prezentácie Prevádzkovateľa ; 

 

 

Doba trvania súhlasu: 

Predmetný súhlas sa udeľuje na obdobie školského roka 2022/2023. Súhlas so spracovaním osobných údajov 

obsiahnutých v bodoch 3 a 4 platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť akýkoľvek 

bod súhlasu písomne alebo elektronicky odvolať. 

 

Povinné informácie 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č.18 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú 

povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 

 

Vyhlásenie zákonných zástupcov: 

Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili so všetkými 

informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú 

pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli. 

 

 

Dátum: ..................................                             .............................................................................. 

                                                                                  vlastoručný podpis zákonného zástupcu č.1 

 

 

Dátum: ..................................                              .............................................................................. 

                                                                                   vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.2 

http://www.activelab.sk/
http://www.activelab.sk/

