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Súhlas so spracovaním osobných údajov   
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 2016/679   

 

 

Dotknutá osoba 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ....................................................................................... 

Meno a priezvisko dieťaťa:   ....................................................................................... 

Adresa zákonného zástupcu:   ....................................................................................... 

E-mail zákonného zástupcu:   ....................................................................................... 

Telefónne číslo zákonného zástupcu:  ...................................................................................... 

 (ďalej len „dotknutá osoba“) 

 

Prevádzkovateľ: 

Obchodné meno:      Súkromná stredná odborná škola podnikania  

Sídlo/miesto podnikania:   Hollého 1380, Senica  

IČO:      350 897 47 

Telefónne číslo/e-mail/fax:    0949 518 387 

 

1. Ako dotknutá osoba týmto udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním podobizne 

môjho dieťaťa (fotografie, video), svojho mena a priezviska, mena a priezviska dieťaťa, 

adresy, veku dieťaťa, triedy, telefónneho čísla a emailu na účel:  

 evidencie účastníkov denného tábora organizovaného prevádzkovateľom, 

 zverejnenia videa a fotografie dieťaťa z denného tábora na webovej stránke a facebooku 

prevádzkovateľa s cieľom propagácie spoločnosti a podujatia.  

 

2. Poskytnutie osobných údajov, fotografie a videa, ako aj udelenie súhlasu dotknutej osoby s jej 

zverejnením je dobrovoľné. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať doručením 

písomného odvolania súhlasu prevádzkovateľom. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho 

doručenia.     

 

3. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo: 

 žiadať o prístup k svojej fotografii a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie 

spracovania tohto osobného údaju, 

 namietať spracovanie svojej fotografie, 

 podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

 

4. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnutá fotografia a video boli  poskytnuté slobodne, bez nátlaku 

a súhlasí s jej využitím na účel vymedzený v bode 1.  

 

V Senici dňa ............................     ………………………………...... 

podpis dotknutej osoby 
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Záväzná prihláška na denný detský tábor 
 

 

Organizátor:  

Obchodné meno:      Súkromná stredná odborná škola podnikania Senica 

Sídlo/miesto podnikania:   Hollého 1380, Senica  

IČO:      360 879 47 

Telefónne číslo/e-mail/fax:    0949 518 387 

 
Termín:       11. 7 – 15. 7. 2022 denne od 7:45 do 15:00 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ....................................................................................... 

Meno a priezvisko dieťaťa:   ....................................................................................... 

Adresa:     ....................................................................................... 

Vek dieťaťa:     ....................................................................................... 

Ukončený ročník ZŠ:    ....................................................................................... 

Email zákonného zástupcu:   ....................................................................................... 

Telefónne číslo zákonného zástupcu:  ...................................................................................... 

 

CENA: 80,- €  

Poznámky: (alergie, lieky, iné...) ....................................................................................................................... 

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

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

 

Poučenie: 

V prípade nerešpektovania pokynov vyučujúcich alebo porušenia pravidiel bezpečnosti svojej, ostatných účastníkov tábora alebo 

vyučujúceho môže byť účastník vylúčený z denného tábora a to bez nároku na vrátenie peňazí. V prípade vylúčenia dieťaťa z tábora bude 

o tejto skutočnosti informovaný telefonicky. 

V prípade úmyselného poškodenia majetku bude zákonnému zástupcovi zosobnená plná výška škody. 

V deň nástupu je potrebné priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Dieťa je povinné nosiť v interiéri rúšku alebo 

respirátor (v závislosti od nariadení UVZ SR a aktuálnej epidemiologickej situácie). V prípade, že dieťa odmietne nosiť 

vhodné prekrytie dýchacích ciest, alebo bude mať preukázateľné príznaky COVID19 bude bezodkladne vylúčené 

z ďalšej účasti na táborových aktivitách. V takom prípade bude kontaktovaný rodič, ktorý si musí bezodkladne prísť 

po dieťa. V prípade, že bude dieťa vylúčené z aktivít táboru sa poplatok za účasť nevracia. Respektíve bude vrátená 

iba alikvotná časť (Situáciu posúdi vedúci táboru).  V závislosti od usmernení Úradu verejného zdravotníctva môže byť 

pred nástupom požadovaný antigénový alebo PCR test. (V dobe vzniku tohto dokumentu nebolo jasné aké stanovisko 

zaujme UVZ.) 

 

 

V .............................. dátum:..........................                                           Podpis zákonného zástupcu:......................................................... 


