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SÚHLAS  SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

Ja, dolu podpísaný   ....................................................................................................  /návštevník kurzu, v prípade maloletého 

návštevníka kurzu jeho zákonný zástupca/ 

udeľujem organizácii: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava, 

                  stredisko:  ........................................................................................................., 

súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v účele spracovania osobných údajov. 

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk 

 

Účel spracovania:  

1. Zverejnenie Mena, Priezviska a Veku návštevníka kurzu pri prezentácii a uverejňovaní tvorby  

                 ☐ ÁNO / ☐ NIE                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Uverejňovanie fotografií/videonahrávok návštevníka kurzu z hodín kurzov na webovom sídle organizácie 

          ☐ ÁNO / ☐ NIE 

3. Uverejňovanie fotografií, videonahrávok návštevníka kurzu z hodín kurzov na sociálnych sieťach    

        ☐ ÁNO / ☐ NIE 

4. Uverejňovanie fotografií návštevníka kurzu z hodín kurzov vo verejne prístupných priestoroch organizácie                                                 

                                                                                       ☐ ÁNO / ☐ NIE  

5. Nadviazanie kontaktu s návštevníkom kurzu  

☐ ÁNO / ☐ NIE 

6. /Vyplníte len zákonný zástupca dieťaťa/ Nadviazanie kontaktu so zákonným zástupcom návštěvníka kurzu 

☐ ÁNO / ☐ NIE 

 

Oprávnený záujem: realizácia kurzu 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 06 Bratislava 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 

Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu 

Poskytnutím svojich osobných údajov /v prípade neplnoletého účastníka kurzu aj údajov môjho dieťaťa/ 

prostredníctvom prihlášky, dávam svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely súvisiace 

s organizovaním kurzu. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne a v rozsahu v akom som ich 

poskytlo/poskytla. Organizátor kurzu po splnení účelu spracúvania údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu 

osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov. 

Organizátor vyhlasuje, že bude spracúvať 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 : 

- súhlas so spracovaním osobných údajov môže účastník kurzu kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese 

organizátora kurzu – Rovniankova 3, 851 02 Bratislava. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 

vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, 

- účastník kurzu má právo požadovať od organizátora 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, 

- účastník kurzu 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 ..................................................    

                                                                                                                                               
_______________________                                                

                                                        podpis  
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