
Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Udelený v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smerni-
ca č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o

ochrane osobných údajov

Článok 1 

DOTKNUTÁ OSOBA (rodič/zákonný zástupca):
meno a priezvisko:
trvalý pobyt:
dátum narodenia:

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Názov: Národné osvetové centrum
sídlo: Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava
štatutárny orgán:
IČO: 00164615
DIČ: 2020829888
právna forma: štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, pôsobiaca na

základe nového znenia zriaďovacej listiny, vydaného Ministerstvom
kultúry SR MK-2472/2016-110/8080

Článok 2
Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá  osoba  týmto vyhlasuje,  že  bola  oboznámená  s nižšie  uvedenými  informáciami,  ktorých
správnosť a aktuálnosť svojím podpisom na tomto súhlase potvrdzuje.

Zoznam osobných údajov: v rozsahu podľa článku 1, fotografia, videozáznam.

Účel spracúvania osobných údajov: na účely propagácie a verejnej medializácie celoštátnej súťaže
Slovenská kronika 2018, administratívne a literárne účely, študijné účely, pre účely archivácie, pre
účely zverejnenia v médiách organizátorov súťaže a medializácie prostredníctvom internetu.

Doba poskytnutia súhlasu: po dobu 90 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu. 

Lehota uchovania osobných údajov: do doby naplnenia účelu spracúvania fotografií, videozáznamov,
najdlhšie však po dobu 90 rokov odo dňa udelenia tohto súhlasu.

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje,  že dáva prevádzkovateľovi  svoj  výslovný a bezvýhradný
súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a  počas vyššie
uvedenej doby.

Článok 3
Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť tieto práva:



a) Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a
prípadne  aj  zodpovednej  osoby  za  ochranu  osobných  údajov,  účely  spracúvania,  kategórie
dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o
prenose  osobných  údajov  do  tretích  krajín,  doba  uchovávania  osobných  údajov,  oprávnení
prevádzkovatelia, výpočet práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj
spracúvaných  osobných  údajov,  informácie,  či  a  ako  dochádza  k  automatizovanému
rozhodovaniu a profilovaniu.

b) Právo na prístup k osobným údajom
Dotknutá osoba má právo na potvrdenie, či jej osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno,
má právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných
údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie
o jej právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji
osobných  údajov,  informácie  o  tom,  či  dochádza  k  automatizovanému  rozhodovaniu  a
profilovaniu,  informácie  a  záruky  v prípade prenosu osobných údajov do tretej  krajiny alebo
medzinárodnej  organizácie.  Dotknutá  osoba  má  právo  na  poskytnutie  kópií  spracúvaných
osobných údajov.

c) Právo na opravu
V prípade, že prevádzkovateľ spracúva neaktuálne, či nepresné osobné údaje dotknutej osoby,
napr.  dotknutá  osoba  zmenila  adresu  bydliska,  dotknutá  osoba  môže  o tomto  informovať
prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje opraviť.

d) Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonom stanovených prípadoch je prevádzkovateľ povinní osobné údaje dotknutej
osoby na jej pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či
sú  splnené  podmienky,  pretože  napríklad  prevádzkovateľ  môže  mať  povinnosť,  či  oprávnený
záujem, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, si osobné údaje ponechať.

e) Právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba môže žiadať, aby sa jej osobné údaje prevádzkovateľ spracúval výhradne pre
najnutnejšie zákonné dôvody alebo aby jej osobné údaje boli zablokované.

f) Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá  osoba môže žiadať,  aby jej  osobné údaje  boli  poskytnuté inému prevádzkovateľovi
alebo  inej  spoločnosti.  Vtedy  je  prevádzkovateľ  povinný  odovzdať  jej  osobné  údaje  v
zodpovedajúcom formáte, ak mu v tom nebránia žiadne zákonné ani iné významné prekážky.

g) Právo namietať na automatizované individuálne rozhodovanie
Dotknutá osoba môže vzniesť námietku proti automatizovanému rozhodovaniu, ak k takémuto
rozhodovaniu prichádza.
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h) Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Dotknutá  osoba  sa  môže  kedykoľvek  obrátiť  so  svojim  podnetom,  či  sťažnosťou  vo  veci
spracúvania  osobných  údajov  na  dozorný  orgán,  a  to  na  Úrad  na  ochranu  osobných  údajov
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36
064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Všetky  oznámenia  a  vyjadrenia  k  uplatneným právam dotknutej  osoby  poskytne  prevádzkovateľ
bezplatne.  Vyjadrenie  a prípadné  informácie  o  prijatých  opatreniach  poskytne  prevádzkovateľ  čo
najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu je prevádzkovateľ oprávnený v prípade potreby
a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia
dôvodu je prevádzkovateľ povinný informovať dotknutú osobu.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

Dotknutá  osoba  si  je  vedomá,  že  poskytnutie  osobných  údajov,  ako  aj  udelenie  súhlasu  s  ich
spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môže kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu
na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Dotknutá  osoba  vyhlasuje,  že  poskytnuté  osobné  údaje  sú  pravdivé,  aktuálne  a  boli  poskytnuté
slobodne.

V ……………..................... dňa…………….....................

..……………………………………..
podpis dotknutej osoby
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