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Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové
Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové, IČO: 36092479

BOVÉ

SPLNOMOCNENIE
k žiados o poskytnu e osobných údajov formou dokumentu Odpis maturitného vysvedčenia
Dolupodpísaný
Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................................................................
Rodné číslo: ............................................................ číslo OP: .............................................................................
(ďalej ako „splnomocniteľ“)
splnomocňujem
Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................................................................
Rodné číslo: ............................................................ číslo OP: .............................................................................
(ďalej ako „splnomocnenec“)
aby ma zastupoval/a vo veci prevza a dokumentu Odpis maturitného vysvedčenia vystaveného na moje
meno na sekretariáte Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové (ďalej
ako „škola“).
Splnomocniteľ svojím podpisom udeľuje Gymnáziu Jána Baltazára Magina Vrbové, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové,
IČO: 36092479, ako prevádzkovateľovi informačných systémov, súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely vybavenia Žiados
o poskytnu e osobných údajov vo forme dokumentu Odpis maturitného vysvedčenia. Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko,
rodné priezvisko, adresa, rodné číslo, číslo OP, e-mailový kontakt, telefonický kontakt, rok maturitnej skúšky, trieda, triedny učiteľ,
trvanie štúdia. Osobné údaje splnomocniteľa budú spracúvané do doby vybavenia žiados a archivované podľa registratúrneho
poriadku školy.
Splnomocnenec svojím podpisom udeľuje Gymnáziu Jána Baltazára Magina Vrbové, Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové,
IČO: 36092479, ako prevádzkovateľovi informačných systémov, súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely prevza a
osobných údajov splnomocniteľa vo forme dokumentu Odpis maturitného vysvedčenia. Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko,
adresa, rodné číslo, číslo OP. Osobné údaje splnomocnenca budú spracúvané do doby vybavenia žiados a archivované podľa
registratúrneho poriadku školy.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov splnomocniteľa a splnomocnenca je potrebný na naplnenie účelu žiados . Bez poskytnu a
súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je možné žiados vyhovieť. 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 zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Splnomocniteľ a splnomocnenec sú si vedomí svojich práv, ktoré v §19 až §30 zákona č.18/2018 Z.z. upravujú povinnos
prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

V ........................................................................................................... dňa: .....................................................

podpis splnomocniteľa

podpis splnomocnenca

