
SÚHLAS 
dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

 
        
Meno a priezvisko dotknutej osoby:           ....................................................... 

 
Trvalý pobyt dotknutej osoby:              ....................................................... 

 
Dátum narodenia dotknutej osoby:                  ....................................................... 

 
Podpísaním tohto Súhlasu dotknutá osoba potvrdzuje, že bola poučená o svojich právach a povinnostiach podľa zákona č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ), Materská škola, 
Budovateľská 8, 080 01 Prešov, IČO: 42 085 462 (ďalej len „Materská škola“)  jej pred získaním jej osobných údajov vopred 
oznámila informácie podľa § 15 ods. 1 ZOOÚ, ktorými sú: 
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný, 
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa, 
c) účel spracúvania osobných údajov, 
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZOOÚ 
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre 
dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä 
1. preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby 
hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná, 
2. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak dotknutej osobe povinnosť poskytnúť 
osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je 
Slovenská republika viazaná, alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe právny základ, ktorý jej túto povinnosť 
ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, 
3. tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, 
4. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, 
5. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, 
6. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov, 
7. poučenie o právach dotknutej osoby. 
 
Podpísaním tohto Súhlasu dotknutá osoba tiež potvrdzuje, že ňou poskytnuté osobné údaje sú správne a úplné a zároveň 
udeľuje svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 ZOOÚ so spracovaním takto poskytnutých osobných údajov Materskej škole.  
Dotknutá osoba týmto udeľuje svoj súhlas najmä so zhromažďovaním, poskytovaním, sprístupňovaním a uchovávaním ňou 
poskytnutých osobných údajov Materskej škole za účelom vedenia evidencie stravníkov pre účely poskytovania stravy deťom. 
Rozsah osobných údajov, ktoré je Materská škola oprávnená v informačných systémoch spracúvať v záujme dosiahnutia účelu 
spracúvania osobných údajov:  

- meno a priezvisko, 

- adresa trvalého bydliska, 

- meno a priezvisko zákonných zástupcov, 

- telefonický kontakt zákonných zástupcov 

Materská škola nebude osobné údaje dotknutej osoby uvedené v tomto Súhlase zverejňovať. 
Tento Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľuje dotknutá osoba na dobu neurčitú.  
Tento súhlas je možné voči Materskej škole kedykoľvek písomne odvolať zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu 
na adresu sídla Materskej školy. 
 
 
 
V ................................, dňa  .......................................... 
 
 

........................................................... 
Podpis dotknutej osoby 
 



 
SÚHLAS 

dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 
 

        
Meno a priezvisko dotknutej osoby:           ....................................................... 

 
Trvalý pobyt dotknutej osoby:              ....................................................... 

 
Dátum narodenia dotknutej osoby:                  ....................................................... 

 
Podpísaním tohto Súhlasu dotknutá osoba potvrdzuje, že bola poučená o svojich právach a povinnostiach podľa zákona č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOÚ), Materská škola, 
Budovateľská 8, 080 01 Prešov, IČO: 42 085 462 (ďalej len „Materská škola“)  jej pred získaním jej osobných údajov vopred 
oznámila informácie podľa § 15 ods. 1 ZOOÚ, ktorými sú: 
a) identifikačné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol vymenovaný, 
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa, 
c) účel spracúvania osobných údajov, 
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZOOÚ 
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre 
dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä 
1. preukázanie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby 
hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná, 
2. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak dotknutej osobe povinnosť poskytnúť 
osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je 
Slovenská republika viazaná, alebo zákona, prevádzkovateľ oznámi dotknutej osobe právny základ, ktorý jej túto povinnosť 
ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, 
3. tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, 
4. okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené, 
5. formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené, 
6. tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov, 
7. poučenie o právach dotknutej osoby. 
 
Podpísaním tohto Súhlasu dotknutá osoba tiež potvrdzuje, že ňou poskytnuté osobné údaje sú správne a úplné a zároveň 
udeľuje svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 ZOOÚ so spracovaním takto poskytnutých osobných údajov Materskej škole.  
Dotknutá osoba týmto udeľuje svoj súhlas najmä so zhromažďovaním, poskytovaním, sprístupňovaním a uchovávaním ňou 
poskytnutých osobných údajov Materskej škole za účelom vedenia evidencie stravníkov pre účely poskytovania stravy deťom. 
Rozsah osobných údajov, ktoré je Materská škola oprávnená v informačných systémoch spracúvať v záujme dosiahnutia účelu 
spracúvania osobných údajov:  

- meno a priezvisko, 

- adresa trvalého bydliska, 

- meno a priezvisko zákonných zástupcov, 

- telefonický kontakt zákonných zástupcov 

Materská škola nebude osobné údaje dotknutej osoby uvedené v tomto Súhlase zverejňovať. 
Tento Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov udeľuje dotknutá osoba na dobu neurčitú.  
Tento súhlas je možné voči Materskej škole kedykoľvek písomne odvolať zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu 
na adresu sídla Materskej školy. 
 
 
 
V ................................, dňa  .......................................... 
 
 

........................................................... 
Podpis dotknutej osoby 



 


