
                                       

                          JAZYKOVÁ ŠKOLA, Mnoheľova 828, 058 46  POPRAD 
 

                           PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM č......................../2020  /vypĺňa škola/ 
 

Školský rok:   2020/2021 Jazyk:  Kurz: vypíše škola 

 

Priezvisko a meno poslucháča JŠ: Titul: 

Dátum narodenia: 

 

 

Miesto narodenia: 

 

Rodné číslo: 

Štátne občianstvo: 

 

Národnosť: 

 

Zamestnanie alebo škola: 

 

 

Adresa trvalého bydliska: 

 

 

Čitateľne: 

e-mail adresa:.................................................................................................................. 

 

/Prosíme uvádzať aktuálne adresy, ktoré aktívne používate, nie pracovné; pri ich zmene prosíme 

túto zmenu nahlásiť./ 

 

Číslo tel: 

 

 

/Pri zmene prosíme túto zmenu nahlásiť/ 

Platba I. polrok: vypíše škola 

 

Platba II. polrok: vypíše škola 

BOZP a PO /vypĺňa sa na začiatku šk. roka/ 
Školenie vykonal triedny učiteľ dňa: 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol poučený(á) o vnútornom školskom 

poriadku JŠ, BOZP a PO: 
 

Podpis poslucháča:   /na začiatku šk. roka/ 

                   

 
                                             
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP 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, ďalej len 

„Nariadenie GDPR“). 

 

Ja, dole podpísaný  poslucháč  jazykovej školy 

 

Meno a priezvisko poslucháča........................................................................................... 

 



týmto dávam Jazykovej škole, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad, IČO:35515147 (ďalej len 

„Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov za účelom: 

1. □ súhlasím / □ nesúhlasím so zverejňovaním mena, priezviska, kurzu a rozvrhu 

poslucháča na webovej stránke školy, na dverách a nástenkách v priestoroch školy za 

účelom poskytnutia informácie poslucháčovi o jeho začlenení do kurzu a o jeho rozvrhu 

 
Doba trvania súhlasu:  

 
Predmetný súhlas sa udeľuje do ukončenia štúdia poslucháča u prevádzkovateľa – Jazyková škola 

Poprad. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutý v bode 1. platí, kým trvá jeho účel 

spracovania. Dovtedy majú poslucháči možnosť tento bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky 

odvolať. 

 
Povinné informovanie: 

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP 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) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).  

 

Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. 

konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  

 

Prehlásenie prevádzkovateľa – Jazyková škola Poprad:  

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom 

Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke školy 

zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla 

transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany 

dotknutej osoby, ako aj iných osôb.  

 

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na stránke externej zodpovednej 

osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami 

oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe 

na sekretariáte školy. 

 

 

 

 

Vyhlásenie  poslucháča: 
 

Poslucháč svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil so 

všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 

Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre poslucháča zrozumiteľné a ich obsahu 

porozumel.  

 

 

Dátum: ............................... ................................................ 
vlastnoručný podpis dospelého poslucháča                      

 


