Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
v súlade s ust. § 13 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Zákon) v spojitosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (GDPR)

zákonný zástupca dotknutej osoby (maloletého dieťaťa) - účastníka Detskej univerzity
Komenského, ktorej usporiadateľmi sú Univerzita Komenského v Bratislave a Divadlo Aréna
(Dotknutá osoba)
týmto udeľuje
prevádzkovateľovi: Združenie Maxa Reinhardta
so sídlom:
Čajakova 1, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO:
30 868 556
zapísanému v:
registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-26207
kontaktné údaje:
tel. č.: +421 2 672 025 59, e – mail: produkcia@duk.sk
(Prevádzkovateľ)
súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to za nasledovných podmienok:
rozsah spracúvania osobných údajov:
(i) meno a priezvisko, (ii) dátum a miesto narodenia, (iii) adresa trvalého pobytu, (iv) štátna
príslušnosť a národnosť, (v) kontakt na účely komunikácie, (vi) znalosti jazyka, (vii) údaje týkajúce sa
zdravia v rozsahu zdravotných obmedzení, (viii) fotografia, obrazový alebo obrazovo-zvukový
záznam, (ix) informácia o absolvovaní predchádzajúcich ročníkov Detskej univerzity Komenského
Pre vylúčenie pochybností platí, že zákonný zástupca udelil súhlas aj so spracúvaním osobných údajov
vzťahujúcich sa na jeho osobu v rozsahu podľa písm. (i) a (v).
účel spracúvania osobných údajov:
(i) plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich pre neho zo zmluvy, najmä ale nielen príprava
a realizácia vzdelávacích aktivít, workshopov, výletov či akýchkoľvek iných aktivít v rámci podujatia
Detská univerzita Komenského (DUK), vyhodnotenie tohto podujatia a odovzdanie ocenení, (ii)
marketingové aktivity Prevádzkovateľa, najmä, nie však výlučne zverejnenie osobných údajov na
webovej stránke, marketingových materiáloch, resp. iných formách prezentácie Prevádzkovateľa
a usporiadateľov DUK, (iii) zverejňovanie výsledkov podujatia na webovom sídle Prevádzkovateľa,
resp. usporiadateľov DUK, (iv) poskytnutie údajov príjemcom, pričom pod príjemcom sa rozumie
subjekt participujúci na podujatí DUK (najmä ale nielen ubytovacie zariadenie; subjekt, u ktorého sa
uskutoční exkurzia, workshop či iná aktivita; poistiteľ; resp. akýkoľvek iný subjekt, ktorému je
Prevádzkovateľ povinný poskytnúť údaje na základe zákona)
doba uchovávania údajov:
trvanie zmluvného vzťahu medzi zákonným zástupcom a Prevádzkovateľom, a následne po dobu 10
(slovom: desať) rokov odo dňa zániku zmluvného vzťahu
Dotknutá osoba potvrdzuje, že bola v súlade s ust. § 19 Zákona Prevádzkovateľom informovaná
okrem vyššie uvedených skutočností najmä o:
a)
kontaktných údajoch zodpovednej osoby: Jana Kadnárová
b)
práve požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby, práve na opravu osobných
údajov, práve na vymazanie osobných údajov alebo práve na obmedzenie spracúvania osobných
údajov, práve namietať spracúvanie osobných údajov a práve na prenosnosť osobných údajov
c)
práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov; odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho
odvolaním, o čom bola Dotknutá osoba vopred informovaná; odvolať súhlas je možné

d)
e)

rovnakým spôsobom ako bol udelený, najmä zaslaním odvolania súhlasu na e – mail
Prevádzkovateľa alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa
práve podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 Zákona
tom, že poskytnutie jej osobných údajov je potrebné na uzatvorenie zmluvy a na plnenia
povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy (platí pre osobné údaje slúžiace na
označenie zmluvných strán), v prípade ich neposkytnutia nie je možné uzatvoriť zmluvu.

