
 
 

Meno:.............................................    Tel. č: .............................. 

 

Adresa: ..........................................    Dát. nar: ............................ 
Súhlas dotknutej osoby vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov v zmysle GDPR - Nariadenie európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj Zákona č. 18/2018 

Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dolu podpísaný udeľuje súhlas SCVČ a zriaďovateľovi na: 

Účel - spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (dieťaťa / žiaka/ člena), pri tvorbe a zverejňovaní fotografií a videozáznamov 

dotknutej osoby pre potreby prezentácie aktivít na nástenkách umiestnených v škole/ školskom zariadení (ďalej len ŠZ), v 

publikačných materiáloch, školskej kronike, v printových alebo elektronických médiách a na webovej stránke v rozsahu, foografia 

a videozáznam. Účel - zverejňovanie informačných materiálov zo školských kultúrnych a športových podujatí, súťaží, olympiád, 

výchovno-vzdelávacích aktivít, výletov a exkurzií, ostatných aktivít na webovom sídle školy/ ŚZ a účtoch školy/ŠZ na sociálnych 

sieťach (Facebook, Twitter...), ak existujú v rozsahu - meno, priezvisko, trieda, názov školy/ŠZ, individuálne a spoločné 

fotografie z týchto podujatí. Účel - zverejňovanie výsledkov športových podujatí na webovom sídle školy/ŠZ, webovom sídle 

zriaďovateľa , na webovom sídle IS športu resp. webovom sídle MŠVVaš SR a účtoch školy/ŠZ, na sociálnych sieťach (Facebook, 

Twitter...), ak existujú v rozsahu - meno, priezvisko, rok narodenia, trieda, názov školy/ŠZ. Účel - zverejňovanie výsledkov 

predmetových olympiád na webovom sídle školy/ŠZ, resp. webovom sídle MŠVVaš SR v rozsahu - meno, priezvisko, trieda, názov školy. 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a RE č. 2016/679 (GDPR) o ochrane osôb pre spracúvanie osobných údajov a o 

voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som 

si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv 

dotknutých osôb. Moje osobné údaje, ako aj iné údaje týkajúce sa mojej osoby poskytujem iba pre potreby Súkromného centra voľného 

čas (SCVČ), do ktorého prihlášku fyzicky odovzdávam. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem dobrovoľne na vopred neurčenú 

dobu a môžem ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Svojim podpisom dávam súhlas a potvrdzujem, že mi boli 

dané všetky potrebné informácie, oboznámil/-a som sa s vnútornými predpismi SCVČ, porozumel/-a som všetkým vyššie uvedeným 

skutočnostiam, a bol/-a som riadne poučený/-a o dôsledkoch môjho informovaného súhlasu. 

Požiadavky na BOZP a PO pre osoby zdržiavajúce sa v jeho priestoroch alebo ním prenajatých priestoroch s jeho vedomím: 

vstupovať do priestorov iba so súhlasom zodpovedného pracovníka SCVČ; na výkon dohodnutej záujmovej činnosti v stanovenú dobu 

odpočinutý, plne sa venovať svojim povinnostiam, nekonať nepozorne, dodržiavať platné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP); dodržiavať ostatné predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, zásady bezpečného správania 

sa na činnosti, náležite používať bezpečnostné pomôcky, nevyraďovať ich z prevádzky a svojvoľne ich nemeniť, používať určeným 

spôsobom osobné ochranné športové a pracovné prostriedky, oznámiť bez zbytočného odkladu zodpovednému pracovníkovi SCVČ nedostatky, 

ktoré by pri činnosti mohli ohroziť BOZP, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, a podľa svojich možností 

zúčastniť sa na ich odstraňovaní, nedonášať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na ZÚ, športoviská a do ostatných 

priestorov SCVČ, nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky, v prípade vzniku úrazu upovedomiť zodpovedného 

pracovníka SCVČ, v prípade závažného alebo smrteľného úrazu, túto udalosť treba ihneď ohlásiť vedeniu SCVČ, polícii a Inšpektorátu 

práce a pracovisko musí byť ponechané v pôvodnom stave do príchodu týchto orgánov, všetci hráči a športovci zúčastnení sa na 

stretnutí, tréningu, športovej činnosti musia mať aspoň základnú výstroj. Vhodnú športovú obuv, rukavice, zakryté kolená, chrániče 

a pod., tak ako to vyžadujú pravidlá, pri hre, záujmovej činnosti, tréningu nesmú hráči používať predmety osobnej potreby, 

zdravotné a ochranné pomôcky, ktoré by mohli spôsobiť úraz alebo zranenie (retiazky, Osoba zdržiavajúca sa v priestoroch SCVČ a 

v priestoroch prenájmu je povinná z hľadiska ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch SCVČ a prenájmu plniť okrem iného 

nasledovné ustanovenia, dodržiavať právne predpisy na zaistenie požiadaviek ochrany pred požiarmi vyplývajúcich zo zákona NR SR 

č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z. n. p., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v z. n. p. a platných 

STN. zápasu, šatňa) pričom dodržiavajú všetky príkazy, zákazy a nariadenia platné a umiestnené v objekte. Potvrdzujem svojím 

podpisom, že som bol oboznámený so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v priestoroch 

pracovísk SCVČ, Pivovarská 3, Žilina, v prenajatých priestoroch a na podujatiach organizovanými SCVČ pre účastníkov ZÚ a osoby 

zdržiavajúce sa v jeho priestoroch s jeho vedomím. Oboznámeniu som porozumel a zaväzujem sa ho plne rešpektovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príspevok za krúžok je potrebné uhradiť do 31.10.2020. Bližšie informácie o všetkých našich 

aktivitách môžete nájsť na www.zirafa.sk, www.facebook.com, zirafa@zirafa.sk  

Kontakt: Pivovarská 3, 010 01 Žilina - 0903 592 792, 0904 817 542 

  

 

        

   


