SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA VČIELKA
SABINOVSKÁ 145, Prešov 08001
IČO 50202880 DIČ 8132490992

INFORMOVANÝ SÚHLAS
Ja, ako zákonný zástupca dieťaťa: ..............................................................................................
s trvalým bydliskom: ....................................................................................................................
navštevujúceho materskú školu: ..................................................................................................
svojim podpisom dávam súhlas uvedenej materskej škole v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
•
•
•
•
•

na používanie osobných údajov môjho dieťaťa/mojich detí, a to: mena a priezviska,
dátumu a miesta narodenia, rodného čísla, adresy trvalého bydliska, štátnej
príslušnosti, národnosti,
na zverejňovanie informačných materiálov zo školských podujatí na webovom sídle
školy/školského zariadenia,
v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy,
individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí,
na zverejňovanie informačných materiálov zo školských podujatí na Facebookovej
stránke školy/školského zariadenia, v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy,
individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí,
na používanie vyššie uvedených osobných údajov a fotografií môjho dieťaťa / mojich
detí, na internetovej stránke školy, v kronike, v publikačných materiáloch, na
prezentáciu školy v médiách a pre dokumentačnú archiváciu,
na spracovanie videozáznamov pre evalvačný mechanizmus školy, pre analytickopedagogickú prácu metodických a poradných orgánov školy,

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na
celé obdobie, pokiaľ bude moje dieťa navštevovať Súkromnú MŠ Včielka ako aj na obdobie
po ukončení dochádzky v SMŠ.
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.
Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti
prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Zároveň rešpektujem záujem materskej školy zachovávať obrazové záznamy (aj
videozáznamy) a jej povinnosť zachovávať ich v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany
ľudí a majetku. Obrazové a zvukové záznamy (teda aj videozáznamy), týkajúce sa môjho
dieťaťa alebo jeho prejavov, smie materská škola vyhotovovať a použiť len s mojím
povolením. Tento informovaný súhlas platí až do odvolania.
Zákonný zástupca dieťaťa
Prevzala riaditeľka SMŠ:

................................. V Prešove, dňa:
................................ V Prešove, dňa:

