
PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OOÚ“) a v súlade článkom 6 ods. 1 písm. a) a článkom 7 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) 
 
Poskytovateľ - dotknutá osoba:  
 

 
 

(titul, meno a priezvisko, dátum narodenia osoby poskytujúcej osobné údaje) 
 
Zoznam poskytovaných osobných údajov:  
• meno a priezvisko 
• rodné priezvisko 
• miesto narodenia 
• dátum narodenia a rodné číslo 
• informácie o dosiahnutom vzdelaní 
 
Názov a adresa prevádzkovateľa, ktorému sa osobné údaje poskytujú: 
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 36063606 
 
Kontakt na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: 
Mgr. Dušan Slovák 
zodpovednaosobagdpr@region-bsk.sk 
tel. č. 02/48264111 (kontakt na spojovateľa) 
 
Názov a sídlo príjemcu osobných údajov: 
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO 36063606 
 
Účel spracúvania osobných údajov:  
• predloženie, posúdenie, spracovanie a uchovávanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

podanej                                                                                                                          (názov žiadateľa) 
podľa VZN BSK č. 6/2021 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku 
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja 
(ďalej len „žiadosť“) a v súlade s metodickou pomôckou podľa VZN BSK č. 6/2021. 

• uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na základe žiadosti (ďalej len „zmluva“)  
 
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s uvedenými účelmi. 
 
Právny základ spracovania osobných údajov: 
Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich 
osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. 
 
Prístup zamestnancov prevádzkovateľa k osobným údajom: 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len oprávnenými osobami; k osobným údajom majú prístup len 
osoby v pracovnoprávnom vzťahu s prevádzkovateľom, ktoré sú riadne poverené spracúvaním 
osobných údajov a poučené o ochrane osobných údajov a o povinnosti zachovávať mlčanlivosť. 
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: 
Nebude sa uskutočňovať. 
 
Doba uchovávania osobných údajov:  
Päť rokov po skončení účinnosti zmluvy, najviac však po dobu určenú registratúrnym poriadkom 
prevádzkovateľa v spojení s ustanoveniami príslušných predpisov upravujúcich registratúrne povinnosti 
prevádzkovateľa. V prípade neuzatvorenia zmluvy do šesť mesiacov po doručení žiadosti.  
 
Dotknutá osoba si je vedomá, že má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať 
bez uvedenia dôvodu, a to prostredníctvom emailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad  
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nad ochranou osobných údajov alebo osobne v sídle prevádzkovateľa alebo písomne na adrese sídla 
prevádzkovateľa. Dotknutá osoba si je vedomá, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že podpisom tohto súhlasu slobodne, dobrovoľne a vážne udeľuje 
prevádzkovateľovi výslovný a bezvýhradný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov vo vyššie 
uvedenom rozsahu, na uvedené účely a počas vyššie uvedenej doby. Tento súhlas platí počas doby 
uchovávania osobných údajov. Dotknutá osoba si je vedomá, že právnym základom spracúvania jej 
osobných údajov na uvedené účely je jej súhlas. 

Práva dotknutej osoby vymedzuje Kapitola III nariadenia GDPR. Dotknutá osoba svojim podpisom 
potvrdzuje, že bola poučená o svojich právach a je si svojich práv vedomá. Dotknutá osoba berie 
na vedomie, že má právo na: 
• prístup k poskytnutým osobným údajom (§ 21 zákona o OOÚ)
• opravu osobných údajov (§ 22 zákona o OOÚ)
• výmaz osobných údajov (§ 23 zákona o OOÚ)
• obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 zákona o OOÚ)
• namietanie spracúvania osobných údajov (§ 27 zákona o OOÚ)
• prenosnosť osobných údajov (§ 26 zákona o OOÚ)
• podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 ods. 1 zákona o OOÚ)

na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
(bližšie kontaktné údaje a spôsoby podávania sú zverejnené na webovom sídle úradu;

žiadosti o uplatnenie uvedených práv smerované k prevádzkovateľovi sa posielajú prostredníctvom 
emailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov alebo písomne 
na adresu sídla prevádzkovateľa alebo sa uplatnia osobne v sídle prevádzkovateľa). 

Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ: 
• nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (§ 28 zákona o OOÚ)
• zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov
• bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude pri tom konať spôsobom, ktorý

neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom
a ani ich nebude obchádzať

• bezpečne vymaže (zlikviduje) osobné údaje po uplynutí doby ich uchovávania.

Poskytujem úplné, pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje; beriem na vedomie, že v prípade ich 
zmeny som povinný/á zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.  
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