
 
 

Stredná odborná škola, Košická 20, 08001 Prešov 

 

 

 

Trieda: .................                     

 

Meno a priezvisko žiaka: ........................................................................ 
 

 

Ako dotknutá osoba resp. ako zákonný zástupca v zmysle § 11 ods. 7, § 158 ods.1, zákona 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení  neskorších predpisov beriem na vedomie, 

že SOŠ, Košická 20, Prešov  spracuváva  osobné údaje žiaka a zákonného zástupcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné 

číslo, pohlavie, národnosť, štátne občianstvo, adresa trvalého bydliska, adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy, číslo a dátum vydania 

rozhodnutia, na základe ktorého bol prijatý do školy alebo školského zariadenia, ročník, do ktorého je zaradený, trieda a číslo, pod ktorým je vedený 

v katalógu alebo v triednom výkaze, odbor výchovy a vzdelávania, informáciu o prerušení alebo skončení štúdia, forma organizácie výchovy a 

vzdelávania, zaradenie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa výchovno-vzdelávacích programov, zdravotná 

poisťovňa, ošetrujúci lekár). 

Beriem na vedomie, že osobné údaje žiaka, ktoré som ako zákonný zástupca, resp.ako dotknutá osoba poskytol/-a 

prevádzkovateľovi informačného systému, Strednej odbornej škole, Košická 20, 080 01  Prešov,  môžu byť ďalej poskytnuté 

na spracovanie tretím osobám, a to: 

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Školské výpočtové stredisko, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústav 

vedecko-technickýh informácií SR, RIS, NÚCEM, zriaďovateľ, Ministerstvo vnútra SR, Orgány činné v trestnom konaní, 

organizátori súťaží. 

 

Svojim podpisom ako dotknutá osoba, resp. ako zákonný zástupca udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného 

systému Strednej odbornej škole, Košická 20, Prešov, so spracúvaním ďalších osobných údajov:  

- v informačnom systéme Evidencia žiakov za účelom rýchleho kontaktu s dotknutou osobou, resp. zákonným 

zástupcom žiaka, viesť evidenciu telefonických kontaktov na žiaka a zákonného zástupcu, 

- v informačnom systéme Evidencia žiakov za účelom informovania zákonného zástupcu resp. dotknutej osoby 

o prospechu a informovania o dochádzke a správaní, uvádzať mailovú adresu zákonného zástupcu, na ktorú 

môže byť táto informácia odosielaná, 

- v informačnom systéme Zverejňovanie fotografií pre účel zverejňovania fotografií žiaka v priestoroch prevádzkovateľa 

informačného systému alebo na jeho webovom sídle, školskom časopise, prípadne iných médií a to za účelom 

prezentácie školy a reprezentácie školy, v rozsahu videosekvencia alebo fotografia (farebná alebo čiernobiela), trieda, 

meno a priezvisko žiaka.  

Zároveň udeľujem súhlas aj  na realizáciu ankiet, prieskumných aktivít a preventívnych programov odbornými 

zamestnancami CPPPaP Prešov, so spracovaním osobných údajov žiaka a oboznámením s výstupmi z realizovaných 

aktivít. 

 

 

Tento súhlas udeľujem v súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Som si vedomý/-á, že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať. 

 

 

 

V Prešove dňa ..............................                Podpis zákonného zástupcu, resp. dotknutej osoby:  

 

                                                                                    

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