
 

 

Згода на обробку персональних даних 

 

відповідно до ст. 6 абз. 1 пункту а) Регламенту ЄП та Ради ЄС № 2016/679 про захист фізичних осіб у зв'язку з 

опрацюванням персональних даних та про вільний рух таких даних, що скасовує Директиву 95/46/ЄС (Загальний 

регламент захисту даних, далі –  «Регламент GDPR»). 

 

Я, нижчепідписаний батько чи мати/законний представник 

 

прізвище та ім'я законного представника: .............................................................................................. 

 

УЧНЯ/УЧЕНИЦІ:   ім'я та прізвище: .................................................................  

         

дата народження: .......................... клас: ...........................      

  

цим даю Gymnazium Jana Baltazára Magina, Vrbové, Beňovského 358/100 Vrbové, 92203, IČO: 36092479 (далі –  

«Організатор») добровільну згоду на обробку його/її персональних даних з метою:   

 

1.       Я погоджуюсь /     Я не погоджуюсь з публікацією імені, прізвища та класу учня на вебсайті школи;    

       

2.       Я погоджуюсь /     Я не погоджуюсь із внесенням персональних даних учня (ім'я, прізвище, дата 

народження, клас, школа) до списку для проведення різноманітних шкільних та позашкільних конкурсів, 

необхідних для зарахування учня до окремих конкурсних категорій відповідно до віку;    

       

3.            Я погоджуюсь /     Я не погоджуюсь із вказуванням та розголошенням персональних даних учня (ім'я, 

прізвище, клас, школа, дата народження) для цілей страхування, проживання, знижок на проїзд на шкільних 

екскурсіях, курсах, «школах на свіжому повітрі», гірськолижного навчання чи інших шкільних заходів;   

   

4.       Я погоджуюсь /     Я не погоджуюсь із вказуванням та розголошенням персональних даних учня (ім'я, 

прізвище, клас, школа) на знижки в музеях, театрах, кінотеатрах, зоопарках та інших закладах, які діти 

відвідують під час шкільних заходів;   

  

5.       Я погоджуюсь /     Я не погоджуюсь з публікацією літературних, художніх, музичних творів чи виробів 

ручної роботи, а також з особистими даними учня (ім'я, прізвище, клас, школа, вік) у засобах масової інформації, 

таких як шкільний журнал, вебсайт, facebook. 

  

6.       Я погоджуюсь /     Я не погоджуюсь з оприлюдненням персональних даних учня (ім'я, прізвище, клас, 

школа) під час публікації результатів, досягнутих у різноманітних шкільних конкурсах;          

  

7.       Я погоджуюсь /     Я не погоджуюсь з публікацією фотографій, відеозаписів учня з подій та заходів школи, 

академій, спортивних та інших змагань у шкільному журналі, на вебсайті, у Facebook. 

 

8.       Я погоджуюсь /     Я не погоджуюсь з оприлюдненням фотографій, імені, прізвища, класу, історії 

навчального процесу учня під час публікації в щорічниках.   

 

9.       Я погоджуюсь /      Я не погоджуюсь з наданням персональних даних учня в обсязі: ім'я, прізвище та клас 

компанії KOMENSKY, s.r.o., з юридичною адресою Park mládeže 1/360 040 01 Кошице, код ЄДРПОУ: 43908977з 

метою реєстрації на порталі www.bezkriedy.sk. 

 

http://www.bezkriedy.sk/


 

 

10.  Я погоджуюсь        / Я не погоджуюсь з обробкою його/її персональних даних в обсязі: ім'я, прізвище, клас 

з метою створення облікового запису електронної пошти, що використовується для забезпечення навчально-

виховного процесу через дистанційну форму. 

  

11.      Я погоджуюсь       / Я не погоджуюсь з наданням персональних даних учня стосовно імені, прізвища, дати 

народження, класу, школи з метою надання їх організаторам шкільних спортивних змагань, у тому числі 

проєктів Словацького олімпійського і спортивного комітету із юридичною адресою вул. Kukučínova 991/26, 

83808 Братислава - міський район Нове-Место, код ЄДРПОУ: 30811082 - Олімпійська відзнака універсальності 

(OLOV), Освітня програма олімпійських цінностей (OVEP) та Олімпійський день. 

 

12.       Я погоджуюсь   / Я не погоджуюсь з наданням персональних даних моєї дитини (учня) в контексті 

фотографій, зроблених під час заходів школи, академій, спортивних та інших змагань, виконавцеві Організатора 

з метою реклами. 

  

Період обробки: 
Згода, про яку йде мова, надається до закінчення відвідування школи учнем в Організатора. Згода на обробку 

персональних даних, що містяться в пунктах 5, 7 і 8, дійсна поки триває їх мета опрацювання. До цього часу законні 

представники мають можливість змінити будь-який пункт згоди письмово та/або в електронному вигляді.  Після 

закінчення відвідування школи відповідна згода буде зберігатися Організатором протягом періоду, зазначеного в 

реєстраційному плані/правилах. 

 

Обов'язкова інформація: 

Обробка персональних даних регулюється Регламентом GDPR та Законом Словацької Республіки № 18/2018 Coll. 

про захист персональних даних та про внесення змін до окремих законів (далі – «Закон про захист персональних 

даних»).  

Я обізнаний зі своїми правами, визначеними в ст. 12 - ст. 23 Регламенту GDPR, які регулюють або ж уточнюють 

обов'язки організатора при здійсненні прав зацікавлених осіб.  

 

Декларація Організатора: 

Організація заявляє, що доручила компанії Osobnyudaj.sk, s.r.o. позаштатне виконання як Відповідальній особі 

(DPO/ZO) для забезпечення захисту прав зацікавлених осіб, яка опублікувала всю обов'язкову інформацію, що 

міститься в Регламенті GDPR та Законі про захист персональних даних, на вебсайті школи та запровадила прозору 

систему реєстрації інцидентів безпеки та будь-яких запитань зацікавленої особи, а також інших осіб.  

Зацікавлена особа може дізнатися конкретну інформацію безпосередньо на вебсайті позаштатної відповідальної 

особи: www.osobnyudaj.sk/informovanie. Якщо зацікавлена особа не може ознайомитися з інформацією через 

Інтернет, то обов'язкову інформацію можна отримати в паперовому вигляді в секретаріаті школи. 

 

Декларація зацікавленої особи: 

Своїм власноручним підписом законні представники проголошують та підтверджують, що перед 

підписанням ознайомилися з усією інформацією, що міститься в цьому документі, зокрема з правами 

зацікавленої особи відповідно до ст. 12 - ст. 23 Регламенту GDPR. Законні представники зрозуміли зміст 

вказаної інформації. Вказана інформація має бути доступною для законних представників у Організатора 

та/або відповідальної особи. 

 

 

 

Дата: ...............................       ......................................................................          

власноручний підпис батька чи 

мати/законного заступника 

 



 

 

Мета та правові основи обробки персональних даних та категорій отримувачів 

 

Мета: зазначено вище в окремих пунктах цього договору. 

Правова основа: згода на обробку персональних даних відповідно до статті 6 абз. 1 пункту а) 

Регламенту. 

Отримувачі: суб'єкти, уповноважені законом 

Термін зберігання персональних даних: вказано вище. До закінчення цього терміну ви маєте право в 

будь-який час відкликати свою згоду на обробку персональних даних, повідомивши про це Організатора 

за контактними даними, наведеними на с. 1. 

Транскордонна передача персональних даних – не відбувається. 

Інформація про наявність автоматизованого прийняття рішень, у тому числі профілювання - 

недоступна. 

 

Які у вас права? 

Право на відкликання згоди - у випадках, коли ми обробляємо ваші персональні дані на основі вашої 

згоди, ви маєте право відкликати цю згоду в будь-який час. Ви можете відкликати згоду в електронному 

вигляді, за адресою відповідальної особи, письмово, шляхом повідомлення про відкликання згоди або 

особисто за юридичною адресою нашої компанії. Відкликання згоди не впливає на законність обробки 

персональних даних, які ми про вас обробляли на її основі.  

Право доступу – ви маєте право отримати копію особистих даних, які ми маємо щодо вас, а також 

інформацію про те, як ми використовуємо ваші персональні дані. У більшості випадків ваші персональні 

дані будуть надані вам у письмовій формі, якщо вам не знадобиться інший спосіб їх надання. Якщо ви 

подали запит на отримання цієї інформації в електронному вигляді, вона буде надана вам в електронному 

вигляді, якщо це технічно можливо.  

Право на виправлення - ми вживаємо розумних заходів для забезпечення точності, повноти та 

своєчасності інформації, яку ми маємо щодо вас. Якщо ви вважаєте, що інформація, яку ми зберігаємо, є 

неправильною, неповною або застарілою, ви можете попросити нас змінити, оновити або доповнити цю 

інформацію. 

Право на стирання (на забуття) - ви маєте право попросити нас видалити ваші персональні дані, 

наприклад, якщо отримані нами персональні дані більше не потрібні для виконання початкової мети 

опрацювання. Однак ваше право потрібно оцінити з урахуванням усіх відповідних обставин. Наприклад, 

у нас можуть бути певні юридичні та нормативні зобов'язання, а це означає, що ми не зможемо виконати 

ваш запит. 

Право на обмеження обробки - за певних обставин ви маєте право попросити нас припинити 

використання ваших персональних даних. Йдеться, наприклад про випадки, коли ви вважаєте, що 

особиста інформація, яку ми зберігаємо про вас, може бути неточною, або якщо ви вважаєте, що нам 

більше не потрібно використовувати вашу особисту інформацію. 

Право на передачу даних – за певних обставин ви маєте право попросити нас передати надані вами 

персональні дані іншій третій стороні на ваш вибір. Однак право на перенесення поширюється лише на 

персональні дані, які ми отримали від вас за вашою згодою або за договором, в якому ви є однією з 

договірних сторін. 

Право на заперечення - ви маєте право заперечувати обробку даних, що ґрунтується на наших законних 

правомірних інтересах. Якщо у нас немає вагомих законних причин для обробки, а ви виявите 

заперечення, ми не будемо обробляти ваші персональні дані далі.  

Право на подання заяви про розгляд справи з питань захисту персональних даних - якщо ви 

вважаєте, що ваші персональні дані були оброблені несправедливо або незаконно, ви можете подати 

скаргу до наглядового органу, яким є Управління захисту персональних даних Словацької Республіки, 

вул. Hraničná 12, 820 07 Братислава 27; тел. номер: +421 / 2/3231 3214; пошта: statny.dozor@pdp.gov.sk, 

https://dataprotection.gov.sk. У разі подання заяви в електронній формі необхідно, щоб вона відповідала 

вимогам § 19 абз. 1 Закону № 71/1967 Coll. про адміністративне судочинство (Кодекс адміністративного 

судочинства). 

 



 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady 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, ďalej len „Nariadenie GDPR“). 

 

Ja, dole podpísaný rodič/zákonný zástupca 

 

meno a priezvisko zákonného zástupcu: ............................................................................................ 

 

ŽIAKA/ŽIAČKY:   meno a priezvisko: ..................................................................  

         

dátum narodenia: ..........................  trieda: ............................      

  

týmto dávam Gymnazium Jana Baltazára Magina, Vrbové, Beňovského 358/100 Vrbové, 92203, IČO: 36092479 (ďalej 

len: „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom:   

 

1.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním mena, priezviska a triedy žiaka na webovej stránke školy;    

       

2.       Súhlasím   /     Nesúhlasím s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, 

škola) na súpisku pre rôzne žiacke a školské, aj mimoškolské súťaže, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do 

jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku;    

       

3.       Súhlasím   /     Nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko,  trieda, 

škola, dátum narodenia) na účely poistenia, ubytovania, cestovných zliav na školských výletoch, kurzoch, ,,školy 

v prírode“,  lyžiarskeho výcviku, či iných školských akciách;       

  

4.       Súhlasím   /     Nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, 

škola) pre zľavy do múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií;   

  

5.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, respektíve ručných 

prác, ako aj s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) v masovokomunikačných médiách, 

napr. školskom časopise, webovom sídle, facebooku. 

  

6.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pri 

zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych školských súťažiach;          

  

7.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, videonahrávok žiaka z akcií a podujatí školy, 

akadémií, športových a iných súťaží v školskom časopise, na webovom sídle, facebooku. 

 

8.       Súhlasím   /     Nesúhlasím so zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy, histórie priebehu štúdia 

žiaka pri zverejňovaní v ročenkách.   

 

9.       Súhlasím /            Nesúhlasím s poskytnutím osobných údajov žiaka v rozsahu: meno, priezvisko a trieda spoločností 

KOMENSKY, s.r.o., so sídlom Park mládeže 1/360 040 01 Košice, IČO: 43908977za účelom registrácie na portáli 

www.bezkriedy.sk. 

 

http://www.bezkriedy.sk/


 

 

10.  Súhlasím    /    Nesúhlasím so spracúvaním jeho / jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, trieda za 

účelom vytvorenia e-mailového konta, slúžiaceho na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom 

dištančnej formy. 

  

11.       Súhlasím   /         Nesúhlasím s poskytnutím osobných údajov žiaka v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, 

trieda, škola za účelom ich poskytnutia organizátorom školských športových súťaží vrátane projektov Slovenského 

olympijského a športového výboru, so sídlom Kukučínova 991/26, 83808 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 

30811082 - Olympijský odznak všestrannosti (OLOV), program vzdelávania o olympijských hodnotách (OVEP) a 

Olympijský deň. 

 

12.        Súhlasím   /   Nesúhlasím s poskytnutím osobných údajov môjho žiaka v rozsahu fotografií vyhotovených z 

akcií a podujatí školy, akadémií, športových a iných súťaží zriaďovateľovi Prevádzkovateľa v rámci jeho propagácie. 

  

Doba spracúvania: 

Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia školskej dochádzky žiaka u Prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných 

údajov obsiahnutých v bodoch 5., 7. a 8. platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť 

akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať. Po skončení školskej dochádzky bude predmetný súhlas 

uchovaný u Prevádzkovateľa po dobu stanovenú v registratúrnom pláne/poriadku. 

 

Povinné informovanie: 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR a zákonom SR č. 18/2018 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.  

 

Prehlásenie Prevádzkovateľa: 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby 

(DPO/ZO) spoločnosť osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke školy zverejnila všetky povinné informácie 

nachádzajúce sa v nariadení GDPR a v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania 

bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.  

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej osoby: 

www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť prostredníctvom 

internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe na sekretariáte školy. 

 

Vyhlásenie dotknutej osoby: 

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

všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 

Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli. 

Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov prístupné u prevádzkovateľa a/alebo zodpovednej osoby. 

 

 

 

 

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

vlastnoručný podpis rodiča/zákonného zástupcu  

 

 

 

 



 

 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov a kategórie príjemcov 

 

Účel: uvedený vyššie v jednotlivých bodoch tohto súhlasu. 

Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. 

Príjemcovia: zákonom oprávnené subjekty 

Doba uchovávania osobných údajov: uvedená vyššie. Pred uplynutím uvedenej doby máte právo kedykoľvek 

odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov oznámením Prevádzkovateľovi na kontaktné údaje uvedené 

na str. 1. 

Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa. 

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa. 

 

Aké máte práva? 

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo 

tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, 

oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.  

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na 

informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje 

poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie 

týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude 

technicky možné.  

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť 

informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné 

alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v 

prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu 

spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, 

môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali 

používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu 

byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré 

stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, 

ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych 

oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy 

podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje 

spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: 

statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je 

potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

 

 


