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Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov 

 

Ja, dole podpísaný zákonný zástupca (meno a priezvisko) .......................................................................................... 

dieťaťa (meno a priezvisko) ................................................................................... dátum narodenia:.......................  

týmto dávam Občianskemu združeniu Žabka, Čadca-Kýčerka2939, 022 01  Čadca, IČO: 42 070 996 (ďalej len „OZ 

Žabka“) dobrovoľný súhlas na spracovanie jeho/jej osobných údajov za účelom: 

1.  Súhlasím /  Nesúhlasím s uvedením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, trvalé bydlisko, telefónne číslo, e-mail) na prihláške, pre potreby registrácie OZ Žabka 

a zaradenia do skupín a pre potreby registrácie do systémov jednotlivých športových federácií; 

 

2.  Súhlasím /  Nesúhlasím so zverejňovaním mena, priezviska, roku narodenia, skupiny a rozvrhu 

tréningov dieťaťa na webovej stránke OZ Žabka, na dverách a nástenkách v priestoroch prevádzkovania 

tréningov; 

  

3.  Súhlasím /  Nesúhlasím s uvedením osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, dátum narodenia, 

rodné číslo, trvalé bydlisko, skupina) na súpisku pre sústredenia a akcie usporiadané OZ Žabka 

a športovými organizáciami, ktoré sú potrebné na registráciu a zaradenie dieťaťa do kategórií podľa veku;  

 

4.  Súhlasím /  Nesúhlasím so zverejňovaním osobných údajov dieťaťa (meno, priezvisko, dátum 

narodenia, skupina) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v rôznych súťažiach v masovokomunikačných 

médiách, sociálnych sieťach, nástenkách, webovej stránke OZ Žabka; 

 

5.  Súhlasím /  Nesúhlasím so zverejňovaním fotografií dieťaťa a videonahrávok z tréningov 

a športových akcií na webovej stránke OZ Žabka, v masovokomunikačných médiách a sociálnych sieťach;  

 

Doba trvania súhlasu: 

Predmetný súhlas platí, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť 

akýkoľvek bod súhlasu písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Povinné informovanie: 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ((ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).   

 

Som si vedomí svojich práv, ktoré sú uvedené v § 19 až § 30 zákona o ochrane osobných údajov a ktoré 

upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu: 

 

Zákonní zástupca svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými 

informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením § 19 až § 30 zákona č. 18/2018  z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejneným na stránke www.ponek.sk. 

Uvedené informácie sú pre zákonného zástupcu zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli.   

 

V.................................................. dňa ............................Podpis zákonného zástupcu ............................................... 

http://www.ponek.sk/

