Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, 075 01 Trebišov
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Meno a priezvisko účastníka (súťažiaci žiak, organizátor; zástupca školy: riaditeľ, pedag.
sprievod; pripravujúci učiteľ)* ..........................................................................................................
Dátum narodenia súťažiaceho žiaka** .......................................................................................
Bydlisko účastníka: ......................................................................................................................
Základná škola (názov a adresa): .................................................................................................
Dole podpísaný zákonný zástupca súťažiaceho žiaka /žiačky/, alebo iný účastník*, týmto dávam
organizátorovi okresného (obvodného, krajského) kola predmetových olympiád, postupových
a športových súťaží - Centru voľného času v Trebišove, svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov za účelom:
 zverejňovania informačných materiálov z podujatí na webovom sídle školského
zariadenia, resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov
školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí,
 zverejňovania výsledkov predmetových olympiád, postupových a športových súťaží
na webovom sídle školského zariadenia, resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu
meno, priezvisko, trieda, názov školy, meno a priezvisko pripravujúceho učiteľa,
 použitia podobizne, obrazových snímok a obrazov i zvukových záznamov súťažiacich
žiakov*, ktoré budú zaznamenané počas olympiád a súťaží, vo forme ich nekomerčného
i komerčného zverejnenia v tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch
a vo forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory, propagácie, historických
a štatistických údajov súťaží, MŠVVŠ SR, MsÚ Trebišov a Centra voľného času Trebišov.
 Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám.
Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti
prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22.
Meno a priezvisko zákonného zástupcu súťažiaceho žiaka / žiačky:
...................................................................................................................................................

V ..................................................... dňa .................................................
...................................................

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

podpis účastníka

podpis zákonného zástupcu súťažiaceho *
* nesprávne prečiarknite
** len pre súťažiaceho žiaka

Osobné údaje dotknutých osôb sú archivované na historické a štatistické účely, spracúvané spôsobom
zaručujúcim bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným
spracúvaním. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov preukázateľne
a slobodne, svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať kontaktovaním organizátora:
Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, 075 01 Trebišov, E-mail: cvctrebisov@centrum.sk.

