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Súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby 

V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisovv  zmysle ustanovení článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a  Rady 
(EÚ) 2016/679 z  27.  04.  2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie EÚ) a v zmysle § 14 
zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Zákon č. 18/2018 Z. z.) člen 
OZ “Outbreak” súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov 
uvedených v prihláške do občianskeho združenia Outbreak, sídlom: Gudernova 292/3, 
040 11 Košice, IČO: 42112150 (ďalej len “ združenie Outbreak”), za účelom 
zabezpečovania činnosti združenia v zmysle stanov združenia Outbreak. Osobné údaje 
budú uchovávané ešte rok po ukončení členstva, následne budú z databázy 
automaticky vymazané.  Získané osobné údaje sa organizácia zaväzuje chrániť v 
súlade s platnou legislatívou. 
 
Svojim podpisom v prihláške člena OZ”Outbreak” vyjadruje súhlas so spracovaním 
všetkých uvedených osobných údajov na: 

1. zverejňovanie fotografií a  videozáznamov môjho dieťaťa z  vyučovacieho 
procesu, vystúpení, prezentácií, súťaží a iných mimoškolských podujatí na účely 
prezentácie práce a  výsledkov OZ ”Outbreak” v  médiách, na internetových 
stránkach, sociálnych sieťach ďalej len OZ ”Outbreak” a  pre dokumentačnú 
archiváciu činnosti školy, 

2. používanie osobných údajov môjho dieťaťa v  rozsahu stanovenom platnou 
legislatívou na účely zabezpečenia účasti žiakov na tanečných súťažiach, 
sústredeniach, workshopoch a iných podujatiach mimo školy (vybavenie formalít 
spojených so zabezpečením cesty, poistného, ubytovania, štartovného, atď.) 

3. používanie osobných údajov môjho dieťaťa v  rozsahu meno, priezvisko, ročník na 
účely sprevádzania dieťaťa poverenou osobou – zamestnancom školy, lektorom 
tanca na vyučovanie a z vyučovania. 

Poučenie: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá 
osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 

Pozn. V prípade, že je dieťa v striedavej starostlivosti, vyžadujeme súhlas oboch zákonných zástupcov. 
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Odoslaním kontaktného eMailu cez formulár na stránkach nášho webového sídla 
vyjadrujete súhlas, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") 
spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby: 

Spracovávané osobné údaje dotknutej osoby: 

• meno a priezvisko 
• dátum narodenia 
• adresa 
• e-mail 
• telefónne číslo 

Meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom 
zaradenia žiadateľa do príslušnej činnosti podľa veku, bydliska a následného informovania o 
skutočnostiach, výzvach, novinkách, činnostiach OZ”Outbreak”. Tieto údaje budú Správcom 
spracované po dobu 1 rok. 

Spracovanie osobných údajov 
Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie 
uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, zaslaním emailu, alebo zasláním 
žiadosti na kontaktné údaje OZ “Outbreak”. 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo 
spracovatelia: 

• Poskytovateľ webhostingu,  
• Administrátori webového sídla,   
• Prípadne ďalší poskytovatelia, alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v 

súčasnej dobe spoločnosť využíva. 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby. 
Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo: 

• vziať súhlas kedykoľvek späť, 
• vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, 
• vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov, 
• vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, 
• požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, 
• v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov 

obrátiť sa na nás, alebo na Úrad na ochranu osobných údajov. 
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Cookie tohto webu: Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, 
aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť. 

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre 
prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas. 
Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené z dôvodu využitia služieb 
tretích strán. 

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, aby umožnili základné 
funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky 
nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies. 

Kategória: Potrebné: 
1. Stav súhlasu používateľa cookie pre aktuálnu doménu. 
2. Uchováva sa stav relácie používateľa vo všetkých požiadavkách na stránku. 

Kategória: Štatistika: 
1. Registruje sa jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako 

návštevník používa webové stránky. 
2. Používa sa služba Google Analytics na hodnotenie rýchlosti požiadaviek. 
3. Používa sa služba Facebook pixel pre spracovanie záujmu o naše služby. 
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