Materská škola Gelnická 34, 831 06 Bratislava
Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa platnej legislatívy
Vysvetlivky: Poskytovateľ = dieťa ; Príjemca = MŠ
Údaje o Poskytovateľovi: Meno, priezvisko, adresa, rodné číslo

Osobné údaje Poskytovateľa:
dotknutej osoby

použitie osobných údajov – identifikačné údaje

Účely spracovania poskytnutých osobných údajov:
pri poistení detí v MŠ – áno/nie*, na akcie usporiadané MŠ ako sú kurzy – áno/nie*,
výlety – áno/nie*, pre zdravotnícke zariadenia v prípade úrazu – áno/nie*, pre pedagogicko
– psychologické poradne – áno/nie* a pre potreby zriaďovateľa materskej školy, pre
rezortný informačný systém ministerstva školstva.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: vedúci a pedagogický zamestnanci a vedúca
školského stravovania v Materskej škole, Gelnická 34, 831 06 Bratislava.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Materská škola, Gelnická 34,
831 06 Bratislava.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Doba platnosti súhlasu: počas dochádzky dieťaťa do materskej školy (spravidla 3-4
roky), po odchode dieťaťa na základnú školu sa osobné údaje budú archivovať.
Potvrdzujem, že som osobné údaje poskytol /a/ dobrovoľne, bez nátlaku, osobné údaje sú
pravdivé, správne a aktuálne.
Osobné údaje Poskytovateľa: fotokópia preukazu zdravotnej poisťovne
Účely spracovania: riešením prípadných úrazov dieťaťa

áno/nie*

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Materská škola, Gelnická 34, 831 06 Bratislava
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: počas dochádzky dieťaťa do materskej školy
(spravidla 3-4 roky), po dobu výletu, exkurzie, kurzu, školy v prírode, športových akcií,
olympiády, vystúpení, po odchode dieťaťa na základnú školu sa osobné údaje budú
archivovať.
Osobné údaje Poskytovateľa: hromadné fotografie
Účely spracovania: zverejňovania fotografií na webovej stránke školy áno/nie*
na fotodokumentáciu, videozáznam pre školu, áno/nie*
na prezentáciu školy v masovokomunikačných prostriedkoch (tlač, TV)
áno/nie*
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Materská škola, Gelnická 34 , 831 06 Bratislava
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Materská škola Gelnická 34, 831 06 Bratislava
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu
Osobné údaje Poskytovateľa: používanie kontaktov zákonných zástupcov
Účely spracovania: komunikácia prostredníctvom tel. čísla matka
komunikácia prostredníctvom tel. čísla otec
komunikácia prostredníctvom mailovej adresy matka
komunikácia prostredníctvom mailovej adresy otec

áno/nie*
áno/nie*
áno/nie*
áno/nie*

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Materská škola, Gelnická 34, 831 06 Bratislava
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: počas dochádzky dieťaťa do materskej školy (spravidla
3-4 roky), po dobu výletu, exkurzie, kurzu, školy v prírode, športových akcií, olympiády,
vystúpení, po odchode dieťaťa na základnú školu sa osobné údaje budú archivovať.
Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním
vyššie uvedených osobných údajov môjho dieťaťa pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas
platí počas doby uchovávania osobných údajov. Súhlas môže byť rozšírený aj o účely
uvedené nižšie.
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracovania osobných údajov bez zbytočného odkladu
zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitý zákon nevyžaduje inak.
Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracovávať
osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje
zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani
ich nebude obchádzať.
Práva Poskytovateľa osobných údajov:
- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne
odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa,
Práva Poskytovateľa osobných údajov:
- súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne
odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa,
- Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom
a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
- Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby
alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu
na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

V Bratislave, dňa

Podpisy oboch zákonných zástupcov

