
Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“). 
 
Ja, dole podpísaný zákonný zástupca: 
 
meno a priezvisko zákonného zástupcu č.1: ............................................................................................  
meno a priezvisko zákonného zástupcu č.2: ............................................................................................ 
 
Dotknutá osoba (dieťa):  
Meno a priezvisko: ........................................................................................ 

 

Názov školy: ................................................................................................. Trieda: ....................... 
 
týmto dávam/-e Knižnici pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2, 043 59 Košice, IČO:00189006  
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom:  
 

1. Súhlasím  / Nesúhlasím so zverejňovaním osobných údajov dotknutej osoby 
 
(meno, priezvisko, trieda, škola, názov prace) pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých v súťaži 
„Literárne Košice 2021“.  
 

2.  Súhlasím  /  Nesúhlasím so zverejňovaním literárnych prác, ako aj s uvedením 
 
osobných údajov dotknutej osoby (meno, priezvisko, trieda, škola, vek) v tlačenej a elektronickej  
verzii v zborníku víťazných prac.  

3. Súhlasím  / Nesúhlasím s fotografovaním dieťaťa a so spracovaním   
fotodokumentácie a videodokumentácie pre potreby knižnice (napr. pri odovzdávaní cien, 
prezentácii a propagácii činnosti knižnice)  
*Vhodné zaškrtnite 
 
Doba trvania súhlasu: 
 
Predmetný súhlas sa udeľuje, kým trvá ich účel spracovania. Dovtedy majú zákonní 
zástupcovia možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať. 
 
Povinné informovanie: 
 
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením GDPR 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 vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, 

resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. 

 
Vyhlásenia zákonných zástupcov: Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú 

a potvrdzujú, že sa oboznámili so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením 

čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a 

ich obsahu porozumeli. 
 
Dátum: ............................... vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.1 ...........................................  
Dátum: ............................... vlastnoručný podpis zákonného zástupcu č.2 ........................................... 

 
Upozornenie: Ak niektorý zo zákonných zástupcov dotknutej osoby nemôže tento súhlas podpísať, oboznámi 

s uvedenou skutočnosťou aj druhého zákonného zástupcu v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



Literárne Košice 2021 
 

Ochrana osobných údajov 

 

Prevádzkovateľ: 
 
Adresa: 
 
IČO: 
 
e-mail: 

 

Knižnica pre mládež mesta Košice 
 
Kukučínova 2, 043 59 Košice 
 
00189006 
 
zodpovednaosoba@kosicekmk.sk 

 

Všeobecné informácie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov sú sprístupnené 
na: https://kosicekmk.sk/index.php/pravidla-ochrany-osobnych-udajov . 
 

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov 
 
Dotknutá osoba udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) 

Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“ alebo 

„GDPR“) na účel zapojenia sa do súťaže Literárne Košice 2021. 

 

Dotknuté osoby poskytujú súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v prihláške 
do súťaže Literárne Košice 2021. 

 

Dotknuté osoby sú záujemcovia o zaradenie do súťaže Literárne Košice 2021. 

 

Príjemcami osobných údajov sú: 
 
- sprostredkovatelia prevádzkovateľa,  
- zamestnanci prevádzkovateľa,  
- iné subjekty 

 

Prenos osobných údajov 
 
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. 

 

Doba uchovávania osobných údajov 
 
Osobné údaje sa uchovávajú, kým trvá ich účel spracovania. 

 

Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomným oznámením u prevádzkovateľa písomne 
alebo elektronicky a je účinné dňom jeho doručenia. 
 
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

 

Práva dotknutej osoby - Nariadenie GDPR a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
(ďalej aj „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú voči prevádzkovateľovi tieto práva: 
 
a) Právo odvolať súhlas  
b) Právo na prístup k osobným údajom  
c) Právo na opravu osobných údajov  
d) Právo na vymazanie osobných údajov  
e) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov  
f) Právo na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom  
g) Právo na prenosnosť osobných údajov  
h) Právo namietať spracúvanie osobných údajov  
i) Právo súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním  
j) Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov 

https://kosicekmk.sk/index.php/pravidla-ochrany-osobnych-udajov

