
 

 
 
Prevádzkovateľ: ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava 34 
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@somi.sk 

 
Dolupodpísaný/-á ................................................................................................................................................................................................................. 

zákonný zástupca žiaka........................................................................................................................., nar. ..............................................................  

trvalým bydliskom.................................................................................................................................................................................................................. 

 

SÚHLASÍM: 
 

1. s uskladnením kópie zdravotného preukazu žiaka, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci 
žiakovi v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných 
športových a školských podujatiach,   

□ ÁNO  □   NIE 
2. s uvedením osobných údajov žiaka na súpisku pre rôzne žiacke a školské (aj mimoškolské) súťaže, 

olympiády: meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda/ročník, škola, bydlisko, ktoré sú potrebné na 
zariadenie žiaka do jednotlivých súťažných kategórií aj podľa veku, 

□ ÁNO  □   NIE  
3. so zverejňovaním, informačných materiálov zo školských podujatí v školskom časopise a  

na webovom sídle školy, https://zskomenskehoba.edupage.org/ v rozsahu meno, priezvisko, trieda, 
názov školy, individuálne a spoločné fotografie z týchto podujatí, video nahrávky z podujatí,  

□ ÁNO  □   NIE 
4. so zverejnením výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy 

https://zskomenskehoba.edupage.org/, príp. na webovom sídle IS športu resp. webovom sídle 
MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko,  trieda, názov školy,                     

 □ ÁNO  □   NIE 
5. so zverejnením výsledkov predmetových olympiád na webovom sídle školy 

https://zskomenskehoba.edupage.org/, príp. webovom sídle MŠVVaŠ SR v rozsahu meno, priezvisko, 
trieda, názov školy,  

□ ÁNO  □   NIE 
6. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, dátum narodenia, škola, 

bydlisko, pre zabezpečenie ubytovania, cestovných zľav na školských výletoch, kurzoch, škole 
v prírode, lyžiarskeho výcviku iných školských akciách,  

□ ÁNO  □   NIE  
7. s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných prác s uvedením mena, priezviska a triedy 

žiaka v školskom časopise, na nástenkách na chodbe školy a na webovom sídle školy 
https://zskomenskehoba.edupage.org 

□ ÁNO  □   NIE  
8. s uvedením mena,  priezviska, triedy na zoznamy pre potreby Združenia rodičov,                                       

□ ÁNO  □   NIE  
9. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, škola, dátum narodenia, pre 

zabezpečenie zľavy na exkurzie do múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas 
školských akcií.                                                                          □ ÁNO  □   NIE  
 

10. so zverejnením fotografií a video nahrávok na webových stránkach sociálnych sietí 
https://www.facebook.com/zskomenskehoba      □ ÁNO  □   NIE 

 

mailto:zodpovedna.osoba@somi.sk
https://zskomenskehoba.edupage.org/
https://www.facebook.com/zskomenskehoba


[Zadajte text] 
 

 
Súhlas na spracovanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem od .................................... 

na obdobie štúdia na ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Hubeného 25, v Bratislave  do ukončenia riadneho 

štúdia alebo prestupu žiaka.    

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákonný zástupca kedykoľvek bezplatne odvolať 

písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

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

Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom dieťaťa 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, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných 

údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z. Kontakt na zodpovednú osobu: 

zodpovedna.osoba@skola.sk                 

 
V Bratislave dňa ....................................................                         ...................................................................... 
           podpis zákonného zástupcu  


