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Vážení rodičia, 
 
s dôverou sa uchádzame o Vašu priazeň v podobe vyplneného čestného prehlásenia o započítaní Vášho dieťaťa ako 
žiaka Súkromnej základnej umeleckej školy Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava. 
 
Na základe tohto vyhlásenia sa každý žiak započíta do zberu údajov, ktoré slúžia ako podklad na účely rozdeľovania 
financií pre školy na nasledujúci kalendárny rok. 
 
Ak žiak navštevuje viacero umeleckých škôl rovnakého typu, zákonný zástupca žiaka môže čestné vyhlásenie 
poskytnúť iba jednej z príslušných škôl. 
 
Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie súhlasu zákonného zástupcu, ktorý nám dovolí nakladať s Vašimi 
osobnými údajmi do takej miery, aká je nevyhnutne potrebná.  
 
Vyplnené čestné vyhlásenie a súhlas zákonného zástupcu Vás prosíme vrátiť obratom. 
Ďakujeme za dôveru. 
 
 
 
        Ing.  Mgr. Michaela Moyzesová 
                 zriaďovateľka školy 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
školský rok 2018/2019 

 
 
 

Identifikačné údaje o žiakovi 
 
Meno a priezvisko    ........................................................................................ 

Dátum a miesto narodenia  ........................................................................................ 

Adresa trvalého pobytu   ........................................................................................ 

Druh pobytu (prechodný, trvalý) ........................................................................................ 

 

Identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi 
 
Meno a priezvisko    ................................................................................ 

Adresa trvalého pobytu   ................................................................................ 

Druh pobytu (prechodný, trvalý) ................................................................................ 

Kontaktný údaj (telefón, mail)   ................................................................................ 

 

Údaje o škole: 

Súkromná základná umelecká škola, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava 

 

 

Čestne vyhlasujem, že podľa zákona 325/2012 Z.z. §7a) ods. 5 súhlasím so započítaním do zberu údajov 

k 15.9.2018 na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam len jednej škole rovnakého 

druhu, a to: Súkromná základná umelecká škola, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava. 

 

Podpis zákonného zástupcu dieťaťa (v prípade plnoletosti samotný žiak): 

 

 

V Bratislave, dňa                                             ............................................... 
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SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 
 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) 
prevádzkovateľ:  Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava 
 
Ja, dolu podpísaný    ...................................................................., zákonný zástupca žiaka/žiačky 

meno a priezvisko:    .................................................................... 

dátum narodenia:     ..................................................................... 

   

 udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa za účelom: 
   

1. zverejňovania  výsledkov dosiahnutých v rôznych školských súťažiach vrátane uverejňovania    

diplomov v rozsahu meno, priezvisko, vek, trieda a názov školy.         ☐ ÁNO / ☐ NIE                                                                                                                                                                                                                                                    

 

2. uverejňovania fotografií, videonahrávok z vystúpení žiaka zo školských akcií na webovom sídle školy                                                                                                            

          ☐ ÁNO / ☐ NIE 

  
3. uverejňovania fotografií, videonahrávok akadémií z vystúpení žiaka zo školských akcií na sociálnych sieťach                                                                                          

         ☐ ÁNO / ☐ NIE 

   
4. uverejňovania fotografií, videonahrávok akadémií z vystúpení žiaka zo školských akcií v printových médiách                                                                                      

          ☐ ÁNO / ☐ NIE  

   
5. uverejňovania fotografií, videonahrávok akadémií z vystúpení žiaka zo školských akcií vo verejne 

prístupných priestoroch školy.                                                       ☐ ÁNO / ☐ NIE 

  
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/udelila dobrovoľne 
a vážne, že mi pred získavaním 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 článku 
15 nariadenia a práva na ich opravu/vymazanie/obmedzenie spracúvania podľa článku 16/17/18 nariadenia alebo 
práva namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 nariadenia ako aj práva na prenosnosť údajov podľa článku 
20 nariadenia. 
Potvrdzujem, že som  bol informovaný 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 
článku 7 ods. 3 nariadenia. 
 
V Bratislave, dňa     

                                                                                                                            
_____________________________________                                                    

                          podpis zákonného zástupcu žiaka 

 

 


