
                          Súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby 
 
Podpísaný/á ...........................................týmto dobrovoľne a slobodne udeľujem spoločnosti  Prenton 
Group s.r.o. . (ďalej v texte jazyková škola SIDAS) , IČO: 47539470, so sídlom Turgenevova 22, 040 
01 Košice, e-mailová adresa: office@sidaschool.com, www.sidaschool.com výslovný súhlas na 
spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 
z 27.apríla 2016 tzv. Obecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). 
Spracovanie osobných údajov sa vzťahuje na 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.   
Spracovanie osobných údajov sa vzťahuje na meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a 
poštová adresa zákonného zástupcu a meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa a  zdravotné 
ťažkostí dieťaťa. 
 
Vaše osobné údaje spracúvavame na nasledujúce účely: 
a) na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu o kurzy 
anglického jazyka alebo anglických letných táborov 
b) k príprave dokumentácie a úkonov smerujúcich k vzniku zmluvného vzťahu, pokiaľ sa rozhodnete 
pre ich objednanie a následne riešenie prípadných organizačných záležitosti 
c) na marketingové účely a realizáciu našich marketigových aktivít, na zverejňovanie fotografií a 
videozáznamov môjho dieťaťa z vyučovacieho procesu, prezentácií a iných mimoškolských podujatí 
na účely prezentácie práce a výsledkov Jazykovej školy SIDAS, v médiách, na internetovej stránke 
www.sidaschool.com  a na fb, instangrame SIDAS jazykovej školy a pre dokumentačnú archiváciu 
činnosti školy.  
 
Príjemcovia osobných údajov a zdieľanie osobných údajov s tretími osobami: 
V súlade s účelom spracovania špecifikovanom v tomto poučení sa realizuje spracúvanie Vašich 
osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb spojené s administratívou, marketingovou 
činnosťou,  pre potreby účtovníctva, právne služby.  
Jazyková škola SIDAS nebude osobné údaje odovzdávať žiadnym ďalším správcom. 
Doba spracovania údajov: tento súhlas udeľujem na dobu 10 rokov alebo do odvolania súhlasu, napr. 
povinnosť archivovať účtovné doklady je v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 10 rokov.  
Práva dotknutej osoby: Prosím vezmite na vedomie, že máte právo na: 
- na prístup k osobným informáciám 
- na opravu osobných údajov 
- na odstránenie osobných údajov 
- na obmedzenie spracovania 
- vzniesť námietku voči spracovaniu 
- na prenosnosť údajov 
 
Vaše práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov 
V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich 
osobných údajov a osobných údajov Vášho dieťaťa, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvavania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 
 
 



V prípade, že je dieťa v striedavej starostlivosti, vyžadujeme súhlas oboch zákonných zástupcov.  
Tieto pravidlá spracúvavnia osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo 
zmenené.  
 
Svojím podpisom slobodne vyhlasujem, že som bol o pravidlách spracúvania mojich osobných údajov 
poučený a poučeniu rozumiem.  
 
  
V  Košiciach, dňa  ..........................  
  
 ........................................................  ....................................................   
         
Meno a Priezvisko zákonného zástupcu                           Čitateľný podpis  


