Prevádzkovateľ: Košická arcidiecéza, Hlavná 28, 041 83 Košice, IČO: 00179094
Prostredníctvom sprostredkovateľa: Pápežské misijné diela, Hlavná 80, 080 01 Prešov
Meno riaditeľa: Bc. Štefan Kondis

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Dolu podpísaný/-á
Meno, priezvisko /titul/:.................................................................................................................................................
Bydlisko:

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

Zákonný zástupca dieťaťa:
Meno, priezvisko:

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

Dátum narodenia:

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

Bydlisko:

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

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov maloletého dieťaťa za účelom: zverejňovania
fotografií a videí dieťaťa z výchovno-vzdelávacích akcií (prednášky, prezentácie, súťaže, sv. omše) :
1. na webovom sídle prevádzkovateľa www.pmd.rimkat.sk

súhlasím/nesúhlasím

2. na sociálnych sieťach prevádzkovateľa (facebook)

súhlasím/nesúhlasím

3. na sociálnej sieti iného prevádzkovateľa (TKKBS, ABÚ Košice)

súhlasím/nesúhlasím

4. v priestoroch verejne prístupných (kostol, škola, cirkevné podujatia)

súhlasím/nesúhlasím

5. v tlačenom médiu vydávanom inou osobou

súhlasím/nesúhlasím

(Pre tento účel beriem na vedomie, že fotografie budú poskytnuté inému prevádzkovateľovi, ktorý vydáva časopis:
Katolícke noviny, Svetové misie)
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie na dobu neurčitú.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým
bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho
odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva
prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie
špecifikovaných miestach.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu
osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať
spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona
18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba
pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie
poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na
vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

V ..............................................
Dňa ...........................................
.........................................................
podpis zákonného zástupcu dieťaťa
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

