
 
Gymnázium s VJM Zoltána Kodálya, Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 

Dátum: ..............................     Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon"). 
Ja, dole podpísaný zákonný zástupca 
meno a priezvisko zákonného zástupcu č.1...................................................................................................................... 

meno a priezvisko zákonného zástupcu č.2...................................................................................................................... 

ŽIAKA/ŽIAČKY:  meno a priezvisko:................................................................................................................................. 

  dátum narodenia:........................................................trieda:................................................................ 

týmto dávam/-e škole: Gymnázium s VJM Zoltána Kodálya, Galanta  (ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo aj ako „škola“) súhlas na 
spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom (zaškrtnite jednu z možností „Súhlasím/Nesúhlasím“): 

1. □ Súhlasím / □ Nesúhlasím s uložením kópie rodného listu, dotazníka s osobnými údajmi žiaka, po 15. roku veku žiaka aj 

čísla občianskeho preukazu, ktoré sú nevyhnutné pri zakladaní katalógových listov a kópie zdravotného preukazu, ktorá je 
nevyhnutná pri poskytovaní prvej pomoci žiakovi v škole počas vyučovacieho procesu i mimo školy na výletoch, exkurziách, 
súťažiach a iných školských podujatiach 

2. □ Súhlasím / □ Nesúhlasím so zverejňovaním mena, priezviska v zozname žiakov triedy a rozvrhu žiaka na webovej stránke 

školy, na dverách a nástenkách v priestoroch školy 

3. □ Súhlasím / □ Nesúhlasím s uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola) na 

súpisky a prihlášky pre rôzne žiacke, školské a mimoškolské súťaže, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých 
súťažných kategórií aj podľa veku 

4. □ Súhlasím / □ Nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka príslušným tretím osobám (meno, 

priezvisko, trieda, škola, dátum narodenia) na účely poistenia, ubytovania, cestovných zliav na školských výletoch, kurzoch, 
lyžiarskeho výcviku, či iných školských akciách 

5. □ Súhlasím / □ Nesúhlasím s uvedením a sprístupnením osobných údajov žiaka príslušným tretím osobám (meno, 

priezvisko, trieda, škola) pre zľavy do múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií 

6. □ Súhlasím / □ Nesúhlasím so zverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, respektíve ručných prác, ako aj s 

uvedením osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) v masovokomunikačných médiách, napr. školskom 
časopise, web stránke školy, facebookovej stránke školy, web stránke Trnavského samosprávneho kraja,  Učiteľských 
novinách, literárnych zborníkoch, v priestoroch školy na nástenkách.  

7. □ Súhlasím / □ Nesúhlasím so zverejňovaním osobných údajov žiaka (meno, priezvisko, trieda, škola) pri zverejňovaní 

výsledkov písomným aj ústnym spôsobom, dosiahnutých v rôznych školských súťažiach, web stránke školy, facebookovej 
stránke školy, web stránke Trnavského samosprávneho kraja, Učiteľských novinách, literárnych zborníkoch, v priestoroch 
školy na nástenkách. 

8. □ Súhlasím / □ Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií, videonahrávok žiaka z akcií a podujatí školy, akadémií, športových 

a iných súťaží v školskom časopise, na web stránke školy, facebookovej stránke školy, web stránke Trnavského 
samosprávneho kraja, Učiteľských novinách, literárnych zborníkoch, v priestoroch školy na nástenkách. 

9. □ Súhlasím / □ Nesúhlasím so zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy, histórie priebehu štúdia žiaka pri 

zverejňovaní v ročenkách a kronike školy. 

10. □ Súhlasím / □ Nesúhlasím so zverejňovaním fotografie, mena, priezviska, triedy, roku štúdia žiaka pri zverejňovaní na 

tablách pri príležitosti ukončenia štúdia (jedine pre prípad, ak by žiak v tom čase nebol plnoletý). 

11. □ Súhlasím / □ Nesúhlasím s uvedením osobných údajov zákonných zástupcov žiaka (meno, priezvisko, adresa, telefónne 

číslo, e-mail), ktoré sú nevyhnutné pri založení katalógového listu žiaka a pre prihlasovanie žiakov na stravu v školskej 
jedálni. 

Doba trvania súhlasu: 
Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia školskej dochádzky žiaka u Prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných 
údajov obsiahnutých v bodoch 8., 9. a 10. platí, kým trvá účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť 
akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo odvolať.  
Prehlásenie prevádzkovateľa: 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaisťuje ochranu práv dotknutých osôb podľa zákona. Informácie sú dostupné na webovej 
stránke školy https://kzg.edupage.org/ v časti „GDPR“. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami oboznámiť 
prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe na sekretariáte školy.  
Vyhlásenie zákonných zástupcov: 
Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili so všetkými informáciami 
uvedenými  v tomto dokumente, sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli.  
 
 
.................................................................   ................................................................ 
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č. 1     vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č. 2 

https://kzg.edupage.org/

