
so sídlom IČO:   ...

Informovaný súhlas rodiča (zákonného zástupcu žiaka)
V zmysle Zákona č. 245/2008 Z.  z. o vychove a vzdelávaní a príslušných vykonávacích predpisov

Vás infomujeme o organizovaní hromadnej  školskej akcie:
fotografovanie žiakov - portréty,

ktorá sa uskutoční
Fotografické služby zrealizuje spoločnost' Porti.ét, s.r/). Rožňavská 50. 982  01  Tomaľa,  IČO:  36058301  ako dodávateľ.

Fotografie budú ponúknuté vo forme portrétovej kolekcie v cene  11,50 €
ukážka na: www.skolskafotografia.sk/i)D

s možnosťou zakúpenia alebo vrátenia na základe spokojnosti.
Obchodné podmienky,  reklamčný poriadok a h ft)mácie o ochrane osobných údaj o\ĺ sú uvedené na stTánke dodávatcľa :  www.skolskafótografia.sk

Vyjadrenie

V    zn'`yslc    §13    ods.1    písm.    a)    Zákona    č.18/2018    Z.    z.    a    čl.    6    ods.     !     písm.    a)    Nanadenia    EP    aRady    ti3Ú)    2016/679    GDPR`    školc    a    dodávntel'ovi

udel'iuem súhlas  so  spracúvaním  mQ)ich  osobných  údajo\',  pre  nasledo`/né  účely:  dokumcntačnc,  prezcntačné  účely a  na  účely pozitívnqj  propagácic  Ško!y,  vyhotovenie,
spracovanie   adodanie   fótogTafií  dodávateľom,   ato   v   rozsahu   titul.   meno,   priezvisko.   fo{ografia,   trieda.   Osobné  údaje   sa  budú   Ško!ou   spmcúvať  po  dobu   mĺania
Štúdm    a   5    roko`/   po   jeho   skončení.   dodávatc!'om   do   konca   akt`iálneho   Školského   roka,    a   môžu   b}ď   Školo`i    spristupnené   na   intemei    sieti.    na    nástcnkách.
v pnestoroch Školy s na webstránke Školy.

Som  si  vcdomý,  že  udelený  súhlas  je  dobrovol'ný  a  môžcm  ho  kedykoľvek  odvolať  na  základe  mQi.q.  pisomnq)  Žiadosri  na  adresu  Školy,  dodávatel'a  alebo  c-mailom
na    adresu:    pomet@stonline.sk.    Odvolanic    súhlas`i    nemá    `/plyv    na   zákonnosť   spTacúvania    osobných    údajov    založeného    na    súhlasc   i)rcd   jcho    odvolanim.
Sllčasnc prehlasujem,  že som ínfomovaný podľa §§  19 a 20 zákoria a čl.13  a  14 nariadenia o právaóh a infomáciách týka).úcích sa ochrany mQ)ich osobných údqj.ov

S tým, aby sa tejto akcie za uvedených podmienok zúčastnil
žiak - meno a priezvisko

súhLasím / nesúh]asím *

'  trieda:  ....

Meno a priezvisko rodiča podpis rodiča
* nehodiace sa, preškrtnút' a tlačivo škole odovzdat' aj v prípade nesúhlasu


