
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Starozagorská 8, 040 23 Košice 

__________________________________________________________________________________ 

 

Informácie o spracovaní osobných údajov dieťaťa 

Základná škola ako prevádzkovateľ osobných údajov, v zmysle zákona č. 18/2018Z.z., o ochrane 

osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ako aj v zmysle nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním 

osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré nadobúdajú účinnosť 

dňa 25.5.2018, spracováva pri svojej činnosti osobné údaje Vášho dieťaťa. 

Údaje budú spracovávané po dobu školskej dochádzky Vášho dieťaťa na základne škole a po skončení 

školskej dochádzky budú ďalej archivované v súlade s príslušnými právnymi predpismi.  

V prípade porušenia zákonných povinností tykajúcich sa ochrany osobných údajov máte právo podať 

sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Máte tiež právo vyžiadať si od základnej školy 

prístup k osobným údajom, ktoré o Vás či Vašom dieťati spracováva, ich opravu, výmaz či obmedzenie 

ich spracovávania, keď takáto oprava, výmaz či obmedzenie spracovávania nezasahuje do zákonných 

povinností základnej školy či jeho zriaďovateľa spracovávať osobné údaje, ako sú tieto povinnosti 

popísané nižšie. 

Kontaktné údaje správcu: 

Základná škola Starozagorská 8, Košice 

ul. Starozagorská 8, 040 23 Košice 

e-mail :info@zsstarozagorska.sk 

tel. č. (kancelária školy):055/6440 947, 0911 982 113 
 

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov: Bc. Katarína Pavlová,  

e-mail: zo@eurotrading.sk 
 

Spracovanie osobných údajov zo zákona 

Základná škola pri svojej činnosti spracováva identifikačné, adresné a popisné osobné údaje Vášho 

dieťaťa, ako i niektoré citlivé osobné údaje (osobitná  kategória osobných údajov) Vášho dieťaťa, a to 

z dôvodov, že je takéto spracovanie nutné preplnení zákonných povinností základnej školy podľa § 11, 

152, 144 ods. 1 písm. d) a § 144 ods. 2 zákona č. 245/2008Z.z, o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „Školský zákon“) a súvisiacich predpisov, a to 

predovšetkým za účelom: 

- vedenie povinnej dokumentácie školy; 

- zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí v základnej škole; 

- zaistenia individuálneho prístupu k Vášmu dieťaťu za účelom naplnenia jeho prípadných 

špeciálnych vzdelávacích potrieb ako aj pre vytvorenie podmienok pre rozvoj jeho nadania. 

Spracovanie citlivých (osobitných kategórií) osobných údajov zahrnuje spracovanie údajov týkajúcich 

sa zdravotného stavu, zdravotného postihnutia či zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia Vášho 

dieťaťa. 

Osobné údaje sú spracovávané elektronicky  v aplikačnom softvéri e-Škola  a ďalej manuálne 

v príslušných formulároch (napr. katalógovom liste žiaka). Spracovávané osobné údaje budú 

v obmedzenom rozsahu odovzdávané [Ministerstvu školstva VVaŠ SR,  Oddeleniu školstva Magistrátu 

mesta Košice, OÚ - Odboru školstva Košice, Školské výpočtové stredisko, Ústredie práce SVaR, súdy 

a orgány činné v trestnom konaní], pre účely plnenia ich zákonných povinností. .  

 

 

mailto:info@zsstarozagorska.sk
mailto:zo@eurotrading.sk


Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

Základná škola má záujem nad rámec vyššie uvedeného povinného spracovávania osobných údajov 

v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov spracovávať údaje Vášho dieťaťa pre niektoré ďalšie účely, pre ktoré je vyžadovaný 

Váš súhlas. Vyberte, prosím, so spracovávaním ktorých údajov uvedených nižšie súhlasíte. 

SÚHLASÍM: 

1. s uvedením osobných údajov žiaka na súpisku pre rôzne žiacke a školské aj mimoškolské súťaže: 

meno, priezvisko, dátum narodenia, škola, ktoré sú potrebné na zaradenie žiaka do jednotlivých 

súťažných kategórií aj podľa veku                    ÁNO      NIE 
 

2. so zverejňovaním mena, priezviska, triedy pri rozdelení detí do tried na dverách školy na začiatku 

školského roka                       ÁNO      NIE 
 

3. s uvedením a sprístupnením  osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, škola pre ubytovanie, 

cestovné zľavy na školských výletoch, kurzoch, škole v prírode, lyžiarskeho výcviku iných 

školských akciách                        ÁNO      NIE 
 

4. s uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, trieda, škola pre zľavy do 

múzea, divadla, kina, ZOO a iných inštitúcií navštívených počas školských akcií  

                  ÁNO      NIE 

5. s uverejňovaním literárnych, výtvarných, hudobných diel, ručných prác a videonahrávok – 

s uvedením meno, priezvisko, ročník, trieda, škola: 

na webovom sídle školy www.zsstarozagorska.sk  ÁNO        NIE 

na facebookovom profile školy  ÁNO        NIE 

  na výsledkových listinách, bulletinoch, nástenných tabuliach  ÁNO        NIE 

 
 

6. s uverejnením meno, priezvisko, ročník, trieda a škola pri zverejňovaní výsledkov dosiahnutých 

v rôznych školských a mimoškolských súťažiach:      

na webovom sídle školy www.zsstarozagorska.sk  ÁNO          NIE 

na facebookovom profile školy  ÁNO          NIE 

na výsledkových listinách, bulletinoch, nástenných tabuliach  ÁNO     NIE
    
 

7. uverejňovaním fotografií, mena, priezviska, triedy a školy, videonahrávok, akadémií 

a vystúpení žiaka zo školských akcií: 

v školskom časopise                                                                                   ÁNO        NIE 

na webovom sídle školy www.zsstarozagorska.sk                                   ÁNO        NIE 

         na facebookovom profile školy                                                 ÁNO        NIE 

 

Môj súhlas je dobrovoľný a trvá počas obdobia plnenia povinnej školskej dochádzky menovaného žiaka. 

Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to osobne na adrese základnej školy uvedenej v záhlaví, 

alebo doručením písomného oznámenia na uvedenú adresu školy. 
 

Zákonný zástupca týmto zároveň berie na vedomie, že prevádzkovateľ bude spracúvať jeho osobné 

údaje v zmysle §11  zákona č. 245/2008 Z. z. pre jasne stanovený účel: vzájomná komunikácia 

(elektronická, telefonická a papierová) medzi prevádzkovateľom a zákonným zástupcom dieťaťa. 

Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailová 

adresa. 
Košice, dňa: ………………………… 
 

Meno a priezvisko dieťaťa: ……………………………………………  
 

Dátum narodenia: ………………… 
 

Meno a priezvisko zákonných zástupcov: ……………………………………………  

 

                  ……………………………………………….. 

 

      _________________________________________ 

                       vlastnoručný podpis zákonných zástupcov žiaka  
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