
NEPLNOLETÝ ÚČASTNÍK LITERÁRNEJ SÚŤAŽE 

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Dotknutá osoba/zákonný zástupca súťažiaceho: 

 

Meno a priezvisko, titul:  

Telefonický kontakt:  

(ďalej ako dotknutá osoba) 

 
Súhlasím, aby sa môj syn/dcéra: 

 

Meno a priezvisko:  

Navštevovaná škola:  

Vek:  

Emailový kontakt:  

 
zúčastnil/a ako súťažiaci/a XXXV. ročníka autorskej súťaže 

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021 

 
Právna forma: Záhorská knižnica 

Sídlo: Vajanského 28, 905 01 Senica 

IČO: 36088226 

Kontaktné údaje na 

prevádzkovateľa: 

e-mail: metodika@zahorskakniznica.eu 

tel. 034/ 6512604, 034/ 6543782 

Kontaktné údaje 

zodpovednej osoby: 

e-mail: zodpovedna.osoba@somi.sk 

tel.: 0484 146759 

(ďalej len prevádzkovateľ) 

 
SO SPRACÚVANÍM SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚDAJOV MÔJHO SYNA/DCÉRY HORE 

UVEDENÝM PREVÁDZKOVATEĽOM V ROZSAHU: 

 
a) meno, priezvisko, titul, telefóne číslo na účel vedenia evidencie databázy zákonných zástupcov 

súťažiacich XXXV. ročníka literárnej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021 

súhlasím - nesúhlasím 

 
b) meno, priezvisko, navštevovaná škola, vek, emailový kontakt na účel prezentácie a vedenia 

evidencie databázy súťažiacich na podujatí Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021 

súhlasím – nesúhlasím 

mailto:metodika@zahorskakniznica.eu
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b) fotografia a audiovizuálny záznam na účel ich zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa 

www.zahorskakniznica.eu, FB prevádzkovateľa, ako aj na webových stránkach a v tlačových 

materiáloch zabezpečujúcich propagáciu súťaže 

súhlasím - nesúhlasím 

 
c) fotografia môjho syna/dcéry na účel ich zverejnenia v Bulletine víťazných prác XXXV. ročníka 

autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2021 s neohraničenou dobou uchovania 

súhlasím – nesúhlasím 

 

Osobné údaje budú uchované po dobu dvoch rokov od poskytnutia súhlasu. Po uplynutí tejto doby budú 
osobné údaje zlikvidované. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Získané osobné údaje 
nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Osobné údaje nebudú poskytnuté do 
tretej krajiny. 

Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u 
prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá 
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ďalej ako dotknutá 
osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej 
osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti 
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností prevádzkovateľa sa môže dotknutá osoba obrátiť na 
zodpovednú osobu prevádzkovateľa formou e-mailu: zodpovedna.osoba@somi.sk, prípadne s 
podnetom môže kontaktovať aj priamo Úrad na ochranu osobných údajov SR. 

Ako dotknutá osoba beriem na vedomie, že prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe 
informácie o rozsahu spracovávaných osobných údajov a právach dotknutej osoby. 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté 
slobodne. 

Čestne vyhlasujem, že podujatia Literárna súťaž Ladislava Novomeského 2021 sa zúčastňuje môj 
syn/moja dcéra na základe vlastného a slobodného rozhodnutia a ako zákonný zástupca súhlasím s 
jeho/jej účasťou. 

 
 
 

 
V ....................................... dňa ......................... ....................................................................... 

podpis dotknutej osoby - zákonného zástupcu 
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