
Spracúvanie osobných údajov 

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v Prihláške do súťaže Európsky deň 
jazykov 2021 - Jazyky okolo nás (ďalej len ako „prihláška do súťaže“) za účelom účasti v súťaži 
a oboznámil/la som sa so zásadami ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Odoslaním prihlášky do súťaže udeľujem prevádzkovateľovi Štátny pedagogický ústav v Bratislave, 
Pluhová 8, 831 03 Bratislava, IČO: 30 807 506 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle článku 6 ods. 1 
písm. a) a článku 7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 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 § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na účel:  

- prihlásenia do súťaže, 
- ich sprístupnenia hodnotiacej komisii,  
- vyhodnocovania súťaže,  
- vedenia evidencie súťažiacich, 
- v prípade výhry zverejnenia názvu školy, príp. triedy, titulu, mena a priezviska 

prihlasovateľa/prihlasovateľky, názvu príspevku na webových sídlach vyhlasovateľov súťaže, 
- ich poskytnutia druhému vyhlasovateľovi súťaže – Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, 

kancelária generálneho riaditeľstva pre preklad, Palisády 29, 821 06 Bratislava na doručovanie 
výhier 

a to v rozsahu: titul, meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, názov a adresa školy, 
riaditeľ/riaditeľka školy, e-mailová adresa školy. 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným 
a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 5 rokov od zapojenia do súťaže. 
Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na: https://www.statpedu.sk/sk/o-
organizacii/ochrana-osobnych-udajov/. Týmto vyhlasujem, že som bol/a oboznámený/á so zásadami 
ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27.4.2016 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 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 


