Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
so zverejnením fotografií
Ako zákonný zástupca dieťaťa: (meno dieťaťa)............................................. týmto poskytujem
ZŠ/SOŠ/Gymnáziu (názov školy)......................ako účastníkovi a SOŠ drevárskej, Lúčna 1055,
Vranov nad Topľou ako organizátorovi projektu „200 ton z lesa von“ súhlas podľa § 7 ods.1 a
2 Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so
spracúvaním mena a priezviska a fotografií môjho dieťaťa obsahujúcich jeho osobné údaje na
účely ich zverejnenia na oficiálnej webstránke projektu www.200tonvon.sk, na webstránke
školy (je potrebné uviesť presnú adresu stránky), v tlači a na propagačných materiáloch, za
účelom propagácie projektu.
Tento súhlas platí len na fotografie vyhotovené počas účasti dieťaťa na akciách konaných
v rámci projektu 200 ton z lesa von.
Tento súhlas platí až do odvolania, najdlhšie však do 3 rokov od podpisu súhlasu.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle §14 zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mám
v zmysle §22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a
ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle
§23. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté
slobodne.

Meno a priezvisko dieťaťa: .........................................................................................................
Dátum nar. dieťaťa: .....................................................................................................................
Bydlisko dieťaťa: .........................................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa .........................................................................
V ..................................................... dňa .........................................

...........................................................
podpis zákonného zástupcu dieťaťa

* vhodné pre žiakov mladších ako 18 rokov

Súhlas so zverejnením fotografií

Meno a priezvisko dotknutej osoby: ...............................................................................
Dátum narodenia: ....................................................................
Bydlisko: .........................................................................................................................

Súhlasím so zverejnením fotografií vyhotovených počas mojej účasti na podujatiach projektu
„200 ton z lesa von“. Moje osobné údaje môžu byť v rozsahu vyhotovených fotografií, mena
a priezviska, zverejnené na webstránkach SOŠ drevárskej Vranov nad Topľou, ako
organizátora projektu: www.200tonvon.sk, webstránkach školy (názov školy).................. ako
účastníka projektu : (presná adresa webstránky)................., v tlači a na propagačných
materiáloch (kalendáre, letáky, plagáty, fotoobrazy) za účelom propagácie projektu a jeho
výsledkov.
Súhlas poskytovateľa údajov platí po dobu konania projektu, najdlhšie však do 3 rokov od
podpisu súhlasu.
Dotknutá osoba môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne,
elektronickou poštou na adrese: 200tonvon@gmail.com, telefonicky na t. č.: 057 4462755
alebo poštou, a to zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla organizátora projektu
a účastníka projektu.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/á svojich práv v zmysle §14 zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mám
v zmysle §22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a
ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle
§23. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté
slobodne.

V ................................................. dňa ...............................

........................................................
podpis dotknutej osoby

* vhodné pre žiakov nad 18 rokov a dospelých účastníkov

