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INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

V zmysle § 30 ods. 7 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a podľa 

§ 7 ods. 1 Vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole Vás informujeme o tom, že ZUŠ sv. Cecílie 

so sídlom v Bratislave bude počas školského roka 2022/2023 organizovať rôzne jednodňové 

školské podujatia ako napr. koncerty, prehrávky, vernisáže, výstavy, výlety, vzdelávacie exkurzie, 

umelecké súťaže, rôzne umelecké predstavenia a iné výchovno- vzdelávacie podujatia. 

Pred každou školskou akciou Vám cez žiacku knižku alebo e-mailom pošleme oboznámenie 

o organizačnom zabezpečení a priebehu danej školskej akcie. Zákonný zástupca môže vyjadriť 

nesúhlas s účasťou žiaka na konkrétnom podujatí školy. 

Na viacdňové školské akcie budeme žiadať osobitný informovaný súhlas zákonných zástupcov. 

 

VYJADRENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 

Svojím podpisom potvrdzujem, že s ú h l a s í m / n e s ú h l a s í m  (nehodiace sa prečiarknite), 

aby sa môj syn/dcéra ......................................................................................................................  

zúčastnil rôznych jednodňových školských akcií organizovaných školou v školskom roku 

2022/2023. Informovaný súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. V súlade s § 2 písm. y) 

Zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) potvrdzujem, že som riadne poučený o dôsledkoch 

môjho súhlasu. 

 

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

 meno a priezvisko zákonného zástupcu podpis zákonného zástupcu 

 
 

V Bratislave, dňa: .......................................... 

SÚHLAS NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dolupodpísaný/-á zákonný zástupca  
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 
Bydlisko zákonného zástupcu: 
žiaka: 
Meno a priezvisko žiaka: 
Dátum narodenia žiaka:  
Bydlisko žiaka:  

týmto dávam súhlas Základnej umeleckej škole sv. Cecílie,  sídlom Chlumeckého 10, 821 03 
Bratislava, IČO: 31 787 321, zast. Mgr. art. Zuzana Chlpíková, ArtD., riaditeľka, na spracúvanie 
osobných údajov žiaka na nasledujúci účel:  

□ zverejňovania informačných údajov v rozsahu meno, priezvisko, vek, ročník, trieda, názov 
školy, individuálnych a spoločných fotografií, zvukových a obrazových a obrazovo-zvuko-
vých záznamov  na webovom sídle školy, na sociálnych sieťach školy a na webovej stránke 
www.youtube.com, vo verejne prístupných priestoroch, napr.: koncerty, výstavy, verni-
sáže a v priestoroch budovách školy (chodby, vestibuly, nástenky); zo všetkých podujatí 
súvisiacich s akýmkoľvek výchovno-vzdelávacím procesom organizovaným priamo ško-
lou, alebo z podujatí, na ktorých sa ZUŠ sv. Cecílie podieľa; 

□ zverejňovania výsledkov predmetových súťaží, výsledkov súťaží a diplomov na webovom 
sídle školy, resp. webovom sídle MŠVVaŠ SR, v priestoroch verejne prístupných v budo-
vách školy (chodby, vestibuly, nástenky) v rozsahu meno, priezvisko, trieda, názov školy; 

Súhlas na vybrané účely udeľujem na obdobie: počas celého štúdia. 

Tento súhlas udeľujem v súlade s nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov.  

Prehlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek 
odvolať osobným odovzdaním oznámenia, zaslaním oznámenia mailom alebo poštou. Odvola-
nie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred 
jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracúvané na archivačné a štatis-
tické účely. 

Prehlasujem, že som bol informovaný o zásadách spracúvania osobných údajov a mojich prá-
vach ako dotknutej osoby. Beriem na vedomie, že zásady spracúvania osobných údajov sú zve-
rejnené na webovom sídle www.zusc.sk 

 

V Bratislave, dňa: .................................... ......................................................... 
 podpis zákonného zástupcu 

http://www.zusc.sk/

