
Súhlas so spracúvaním a overením osobných údajov  

Meno, priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa.............................................................................. 
Adresa zákonného zástupcu dieťaťa (trvalý pobyt)  
Ulica a popisné číslo..................................................................................................................................... 
Mesto........................................................... .........................................PSČ................................................ 

Štát/Kraj/Oblasť............................................................................................................................................ 

 
Meno, priezvisko dieťaťa................................................................................................................. 
Dátum narodenia dieťaťa.............................................................................................................................. 

Adresa dieťaťa (trvalý pobyt) 

Ulica a popisné číslo...................................................................................................................................... 
Mesto........................................................... .........................................PSČ................................................. 

Štát/Kraj/Oblasť............................................................................................................................................ 

Trvalý pobyt dieťaťa v mestskej časti Bratislava-Petržalka od......................................................... 
Materskú škola, ktorú dieťa navštevuje/bude navštevovať:............................................................ 

 
V zmysle 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 (ďalej len „GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľujem 

týmto súhlas so spracúvaním a overením osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným 

zástupcom, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, dĺžka trvalého 

pobytu, adresa materskej školy, a so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe ako zákonnom 

zástupcovi v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, pre potreby Strediska služieb 

školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 851 01 Bratislava (ďalej len „Stredisko 

služieb školám a školským zariadeniam Petržalka“). Súhlasím, aby Stredisko služieb školám 

a školským zariadeniam Petržalka poskytlo osobné údaje o dieťati, ktorého som zákonným zástupcom, 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava (ďalej len „Mestská časť 

Bratislava-Petržalka“) za účelom ich overenia prostredníctvom Centrálnej ohlasovne, správcom ktorej 

je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.  

 

Účel spracúvania osobných údajov:   

posúdenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole za  

účelom jeho následného zúčtovania a evidencie zúčtovania príspevkov podľa Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho plat-

by na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ako vyplýva zo zmien a doplnení 

vykonaných všeobecne záväznými nariadeniami č.4/2013, 3/2015, 4/2019 a 7/2019 

 

Prevádzkovateľ:                                                   Stredisko služieb školám a školským zariadeniam 

Petržalka 

Zodpovedná osoba:    Mgr. Michal Molnár, molnar@strediskoskole.sk  

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ, sprostredkovateľ (Mestská časť 

Bratislava-Petržalka).  

Právny základ spracúvania:   súhlas dotknutej osoby – článok 6, ods.1 písm. a)   

      GDPR 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa ich poskytnutia, najdlhšie po 

dobu 5 rokov.  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude 

Zákonný zástupca má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas písomnou formou na adrese 

prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo 

súhlasu pred jeho odvolaním. Zákonný zástupca 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. Zákonný zástupca má právo 

mailto:molnar@strediskoskole.sk


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. 

Zákonný zástupca týmto čestne prehlasuje, že uvedené osobné údaje sú pravdivé  

a úplné. 

 

 

 

V Bratislave dňa: ..........................     

 

 

  

............................................... 

          podpis zákonného zástupcu 


