
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov   

vyhotovený v zmysle  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov   

  

Podpísaný/á ...........................................týmto v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľujem spoločnosti  SIDAS s.r.o. (ďalej v texte 

jazyková škola), Turgenevova 22, 040 01 Košice, IČO: 44676280, súhlas so spracúvaním, uchovávaním, 

archiváciou mojich osobných údajov ako aj osobných údajov môjho dieťaťa............................................, 

ktorého som zákonným zástupcom a to v informačnom systéme jazykovej školy za účelom uzatvorenia 

zmluvného vzťahu, zavedenia mojej osoby do evidencie študentov jazykovej školy a pre marketingové 

účely jazykovej školy.   

  

Zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že   pred podpisom tohto súhlasu som bol/a oboznámený/á 

zo strany jazykovej školy s účelmi spracovania mojich osobných údajov a zároveň mi boli 

poskytnuté všetky informácie v súlade s § 15 zákona č. 122/2013 Z. z.,  

 všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné, plne zodpovedám za to, že mnou predložené 

potvrdenia a doklady zodpovedajú skutočnosti,   

 v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou vzniknutú škodu v súlade  

s ustanoveniami Občianskeho zákonníka,  

 súhlasím so zasielaním informácii a listín na mnou uvedenú e-mailovú a poštovú adresu   

  

Tento mnou udelený súhlas je dobrovoľný na základe vlastného rozhodnutia  a udeľujem ho na dobu 

neurčitú a som oprávnený/á kedykoľvek ho odvolať písomným oznámením doručeným na adresu sídla 

jazykovej školy, najskôr však po uplynutí všetkých lehôt ustanovených vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch týkajúcich sa povinností jazykovej školy uchovávať zmluvnú dokumentáciu 

súvisiacu s poskytovaním služieb jazykovou školou. Tento súhlas je možné písomne odvolať  za 

podmienky, že počas spracúvania mojich osobných údajov sa hodnoverne preukáže spracúvanie 

osobných údajov v rozpore so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a týmto udeleným 

súhlasom, a tým porušovanie mojich práv a právom chránených záujmov ako dôsledku takéhoto 

spracúvania.   

Súčasne týmto v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. udeľujem jazykovej škole svoj súhlas s 

poskytnutím a/alebo sprístupnením svojich osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám ( 

subdodávateľom ) v súvislosti s dodaním služieb v rámci zabezpečovania jazykového kurzu. Súhlas 

podľa predchádzajúcej vety udeľujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia, na dobu neurčitú 

a tento mnou udelený súhlas som oprávnený/á kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným 

na adresu sídla jazykovej školy, najskôr však po uplynutí všetkých lehôt ustanovených vo všeobecne 

záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa povinností jazykovej školy uchovávať zmluvnú 

dokumentáciu súvisiacu s poskytovaním služieb jazykovou školou.   

V prípade vyhotovenia fotografií ( môjho dieťaťa ) počas jazykových táborv, súhlasím s ich zobrazením 

a zverejnením za účelom prezentácie jazykovej školy a pri vytváraní propagačných materiálov a 

prezentácií.  

Zároveň vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že som si vedomý práv dotknutých osôb, ktoré sú 

uvedené v § 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

že som oprávnený/á tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať, a to preukázateľným spôsobom, ak 

jazyková škola bude konať v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto súhlase.  

  

  

V ..............................., dňa  ..........................  



  

  

  

  

Čitateľný podpis  


