
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Pre prevádzkovateľa, organizátora a realizátora workshopu:  Ave ProsperitA, J. Jesenského 32, 960 01 

Zvolen, www.aveprosperita.sk, Ave ProsperitA,  info@aveprosperita.sk ............................................................... 

 

Dolu podpísaný/-á zákonný zástupca maloletého: .................................................................................................. 

Meno a priezvisko maloletého   (dotknutá osoba) .................................................................................................. 

rok narodenia .........................................., email .................................................................................................... 

SÚHLASÍM: 

1. so zverejňovaním informačných materiálov zo stretnutí na webovom a FB sídle, instagrame prevádzkovateľa, 

organizátora a realizátora workshopu a v materiáloch na podporu workshopu a aktivít pre maloletých v rozsahu 

meno,  individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí, video nahrávky z podujatí,  

 

   □  súhlasím   □  nesúhlasím 

 

2. s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných a iných prác z workshopu s uvedením mena, na webovom 

a FB sídle organizátorov a realizátorov, prevádzkovateľa 

□  súhlasím   □  nesúhlasím 

 

 

Súhlas na spracovanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem do odvolania v súlade so 

zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom č. 245/2008 §11 ods. 6 a 7 dobrovoľne 

súhlasím ako dolu podpísaný/-á zákonný zástupca žiaka alebo ako dotknutá osoba so spracovaním osobných 

údajov pre potreby školy a tretích osôb. Celkový postup spracovania osobných údajov nájdete na stránke 

organizátora a realizátora: https://www.aveprosperita.sk/wp-content/uploads/2021/02/Ochrana-osobnych-

udajov.pdf 

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákonný zástupca kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou 

formou na adrese Prevádzkovateľa, organizátora a realizátora. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Zákonný zástupca má právo požadovať od 

Prevádzkovateľa, organizátora a realizátora prístup k osobným údajom maloletého a právo na ich opravu alebo 

vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť 

údajov. Zákonný zástupca má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním 

podnetu na šetrenie dozornému orgánu - na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona 

č.: 18/2018 Z. z.  

 

 

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

             podpis zákonného zástupcu 

 

 

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.  

http://www.aveprosperita.sk/
mailto:info@aveprosperita.sk

