Súhlas so spracovaním osobných údajov
udelený v zmysle čl. 7 nariadenia EÚ č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „súhlas“)

Titul, meno, priezvisko: ..................................................
Adresa:

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

(ďalej ako „dieťa“)
Titul, meno, priezvisko: ..................................................
Adresa:

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

(ďalej ako „zákonný zástupca dieťaťa“)

Vyššie uvedený zákonný zástupca dieťaťa udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov
dieťaťa, a to prevádzkovateľovi:
Mestu Svätý Jur, so sídlom: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, IČO: 00 304 832 (ďalej len
„prevádzkovateľ“), ktorá na základe tohto súhlasu môže spracúvať osobné údaje dieťaťa
v rozsahu fotografie, video s cieľom (účelom spracovania) zdokumentovania kultúrnych,
športových a vzdelávacích aktivít mesta Svätý Jur Tieto osobné údaje budú použité nasledovným
spôsobom :

účel spracovania – fotografií a videí z kultúrnych, športových a vzdelávacích akcií mesta za účelom
propagácie mesta a ich aktivít a rozvoja, prípade dokladovania uskutočnených akcií na ktoré mesto
získalo dar, či grant.
aké osobné údaje budú spracúvané – budú spracovávané len fotografie prípadne videá bez
identifikácie osôb menami.
Tento súhlas zákonný zástupca dieťaťa udeľuje svojím podpisom na konci tohto textu, ktorý súhlas
dotknutej osoby bude prevádzkovateľ evidovať, aby mohol preukázať udelenie súhlasu dotknutou
osobou dozornému orgánu.
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa ich poskytnutia dotknutou
osobou až dovtedy, kým tento súhlas nebude odvolaný zákonným zástupcom dieťaťa alebo ak
dovŕši dieťa plnoletosť – ním samotným - alebo kým bude prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje
na odsúhlasený účel.
Zákonný zástupca dieťaťa alebo ak dovŕši dieťa plnoletosť, potom aj dieťa samotné, má oprávnenie
svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomne poštou: Mesto Svätý Jur, Prostredná 29, 90021 Svätý
Jur, alebo elektronicky email: msu@svatyjur.sk
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, najmä o uplatňovaní práv podľa
GDPR dotknutou osobou, ako napr. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na

obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú opísané v informačnej povinnosti
prevádzkovateľa, ktorá je uverejnená na webovom sídle prevádzkovateľa www.svatyjur.sk
Vo Svätom Jure, dňa .........................

_____________________________
Podpis zákonného zástupcu dieťaťa

