
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“) 

 

Ja nižšie podpísaná/ý (meno a priezvisko) 

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

(ďalej aj ako „Dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare) 

dobrovoľne udeľujem súhlas neziskovej organizácii Raná starostlivosť, so sídlom: Tbiliská 6, Bratislava-

Rača, 831 06, Slovenská republika, IČO: 37886410, registrovanému Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky číslo spisu: OVVS-74/2004-NO (ďalej len „Prevádzkovateľ“) so spracúvaním mojich osobných 

údajov a osobných údajov mojich detí v rozsahu, za účelom a po dobu, ako sú tieto uvedené nižšie 

(ďalej len „Súhlas“).  

Účel poskytnutia súhlasu  

Dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi Súhlas ohľadom nižšie uvedených osobných údajov za 

účelom spracovania a zverejnenia vyhotovených fotografií a videí, ktoré vznikli a vzniknú počas doby, 

kedy bude Dotknutá osoba v službe včasnej intervencie Prevádzkovateľa, na ktorých môže byť 

zachytená podobizeň Dotknutej osoby a rodinných príslušníkov(deti).  

Podmienky zverejnenia videí a fotografií 

Videá a fotografie, ktoré vzniknú počas spolupráce Dotknutej osoby a Prevádzkovateľa môžu byť 

zverejnené za účelom: 

a) Zverejnenia krstného mena a veku dieťaťa, príp. krstného mena rodiča (napr. mama Janka, 

Sofia, 4 r.) 

⃝  ⃝ 

        Áno  Nie  

b) Zverejnenia fotografií a videí členov rodiny na webstránke www.ranastarostlivost.sk 

 

⃝  ⃝ 

Áno  Nie  

c) Zverejnenia fotografií a videí členov rodiny na sociálnych sieťach Ranej starostlivosti, n.o. 

 

⃝  ⃝ 

Áno  Nie  

d) Zverejnenie fotografií v printových médiách (odborné letáky, články) 

 

⃝  ⃝ 

Áno  Nie  

 

http://www.ranastarostlivost.sk/


 

e) Zverejnenie fotografií a videí v prezentáciách počas odborných workshopov, seminárov 

a konferencií 

 

⃝  ⃝ 

Áno  Nie    

f) Zverejnenie fotografií a videí v rámci vzdelávania odbornej a laickej verejnosti v oblasti 

videotréningu interakcií  

⃝  ⃝ 

        Áno  Nie  

 

Rozsah spracúvaných osobných údajov  

Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi Súhlas v rozsahu nasledovných osobných údajov:  

podobizeň Dotknutej osoby zachytená na fotografiách a videách.  

 

Doba spracúvania osobných údajov  

Dotknutá osoba Súhlas udeľuje na dobu neurčitú odo dňa začatia spolupráce s Prevádzkovateľom.  

 

Odvolanie súhlasu  

Dotknutá osoba má právo tento Súhlas kedykoľvek odvolať a to buď (i) písomným oznámením 

doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo (ii) zaslaním oznámenia o odvolaní Súhlasu na 

emailovú adresu info@ranastarostlivost.sk. 

 

Vyhlasujem a potvrdzujem, že som poskytol/poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. 

Rovnako vyhlasujem a potvrdzujem, že súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov som udelil/la 

dobrovoľne a vážne, že mi pred získaním mojich osobných údajov boli poskytnuté všetky informácie 

podľa čl. 13 a 14 nariadenia vrátane informácie o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup 

k osobným údajom podľa čl. 15 nariadenia a práva na ich opravu/vymazanie/obmedzenie spracúvania 

podľa čl. 16/17/18 nariadenia alebo práva namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 nariadenia ako aj 

práva na presnosť údajov podľa čl.20 nariadenia. 

Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o práve odvolať svoj udelený súhlas so spracúvaním 

osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase 

udelenom pred jeho odvolaním podľa čl. 7 ods.3 nariadenia. 

 

V __________________, dňa ______________    ______________________ 

            podpis Dotknutej osoby 


