
Stredná odborná škola technológií a remesiel

                          Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka: 

...................................................................
adresa trvalého bydliska: 
 
..........................................................................................................

Súhlas  zákonného  zástupcu  dotknutej  osoby  s  poskytovaním  niektorých  osobných
údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

Ako zákonný zástupca žiaka menom .................................................................  dávam týmto
školskému zariadeniu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava súhlas v
zmysle  zákona  č.  18/2018 Z.  z.  so  spracovaním osobných údajov za  účelom prezentácie
výsledkov  žiakov  a voľnočasových  aktivít  formou  zverejňovania  fotografií  a  mediálnych
záznamov  žiakov  na   web  stránke  školy,  informačných  tabuliach   a  to  po  dobu  trvania
ubytovania v školskom internáte pri SOŠTaR, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava. 

Svojím  súhlasom  tiež  vyhlasujem,  že  som  bol  poučený  o právach  dotknutej  osoby  pri
spracúvaní osobných údajov, najmä:

 poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné,
 svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti alebo osobne na

adrese sídla školy,
 právo  požadovať  vo  všeobecne  zrozumiteľnej  forme  informácie  o  spracúvaní

osobných údajov v informačnom systéme v súlade so ZoOU,
 právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych

osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 právo na likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

                                                                                 .....................................................................
                                                                                 Dátum a podpis  zákonného zástupcu žiaka

Vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka/žiačky k pobytu žiaka/žiačky v školskom 
internáte počas soboty a nedele (ak to v Žiadosti o prijatie do školského internátu uviedol). 
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s pobytom môjho dieťaťa v školskom internáte 
počas soboty a nedele.

                                                                                 .....................................................................
                                                                                 Dátum a podpis  zákonného zástupcu žiaka



Stredná odborná škola technológií a remesiel

                          Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

Podľa § 2 písm. y)   zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a  doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov Vás informujeme,  že
počas  školského  roka  budeme  organizovať  akcie  aj  mimo  školského  internátu  (návšteva
kultúrnych a športových podujatí,  múzeí,  pamiatok,  oddychových zón ...).  Účastníci  akcie
budú vždy poučení o bezpečnom správaní. 

Podľa  Školského  poriadku školského internátu  môže byť  žiakovi  poskytnutá  individuálna
vychádzka,  ktorú  vychovávateľ  zapíše  do Záznamov  o neprítomnosti  žiaka  v školskom
internáte.

Vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka/žiačky

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný/ná o organizovaní akcií v školskom
počas  školského  roka  a  o poskytovaní  individuálnych  vychádzok.   Zaväzujem sa  uhradiť
všetky škody, ktoré moje dieťa počas akcie spôsobí úmyselne alebo z nedbanlivosti. 

                                                                                 .....................................................................
                                                                                 Dátum a podpis  zákonného zástupcu žiaka


