Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako zákonný zástupca môjho dieťaťa:
Meno a priezvisko dieťaťa: …....................................................................................................................
dátum narodenia:.................................................... miesto narodenia:......................................................
týmto dávam dobrovoľne súhlas Materskej škole, Ostrov č. 131, k spracovaniu a poskytovaniu
osobných údajov môjho dieťaťa, ktoré škola nevyhnutne potrebuje.
Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov majú školy a školské zariadenia právo získavať a spracúvať osobné
údaje o dieťati v rozsahu:
1. meno a priezvisko,
2. dátum a miesto narodenia,
3. adresa trvalého pobytu alebo miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese
trvalého pobytu,
4. rodné číslo,
5. štátna príslušnosť,
6. národnosť,
7. materinský jazyk,
8. fyzické zdravie a duševné zdravie,
9. mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno- pedagogickej
diagnostiky,
10. rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti,
11. výsledky monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania,
12. výsledky zo súťaží a olympiád,
13. podobizne a obrázkové snímky,
a
údaje o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu:
1. titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
2. spôsobilosť na právne úkony,
3. adresa bydliska a druh pobytu,
4. zákaz pobytu,
5. kontakt na účely komunikácie,
6. dosiahnuté vzdelanie.
Súhlasím tiež s tým, že škola spracúva mnou poskytnuté úradné doklady kopírovaním, skenovaním
alebo iným zaznamenávaním na nosič informácií i s tým, aby poskytla moje osobné údaje na ďalšie
spracúvanie oprávnenej právnickej osobe, ktorá moje osobné údaje nevyhnutne potrebuje ku svojej
činnosti na základe zákona, na základe poverenia alebo na základe zmluvy, ktorú so školou uzatvorila.
Tento súhlas platí až do ukončenia dochádzky môjho dieťaťa do materskej školy.
Som si vedomý/á svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti
prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
V …...................................dňa......................

Podpis zák. zástupcov: ....................................................
....................................................

