
SÚHLAS S ÚČASŤOU NA POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH | SÚHLAS VYHOTOVENÍM 
A POUŽITÍM OBRAZOVÝCH SNÍMOK, ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH 

ZÁZNAMOV A SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Poskytovateľ služby:     Názov:  VILLA BETULA KLUB o.z. 
    Sídlo:  Brnice 166 | 032 23 Liptovská Sielnica 
    IČO:        42225353 
    DIČ:      2023712130 

Objednávateľ:   Názov:  Špeciálna základná škola s materskou     
      školou internátna 
    Adresa: Kúpeľná 97 | Liptovský Ján 032 03     
    DIČ:  2023666315        
    IČO:  42224233 

Poskytované služby:    Intervencie s asistenciou psov | canisterapia  

Ja dole podpísaný prijímateľ * súhlasím / nesúhlasím (-nehodiace sa preškrtnúť-) s účasťou na  
poskytovaných službách poskytovateľom. 

Zároveň v súlade s §12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník dávam / nedávam  
(-nehodiace sa preškrtnúť-) týmto súhlas s vyhotovením obrazových snímkov, zvukových a 
zvukovo-obrazových záznamov z priebehu poskytovaných služieb a s ich následným použitím na 
propagáciu služieb poskytovateľa verejnosti a propagáciu služieb poskytovateľa a to najmä ich 
zverejnením na webovej stránke poskytovateľa alebo na sociálnych sieťach. Tento súhlas 
uďeľujem poskytovateľovi, ktorý realizuje poskytované služby v zmysle platnej zmluvy 
s objednávateľom: Špeciálna základná škola s materskou školou internátna. 
Spracovanie osobných údajov: 
• obrazová snímka, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam. 
Súčasne v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam týmto súhlas 
so spracovaním týchto mojich osobných údajov:  
• meno, priezvisko; 
• bydlisko (obec/mesto); 
• obrazová snímka, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam. 
Súhlas so spracovaním osobných údajov dávam iba po dobu realizácie poskytovaných služieb na 
účely uvedené vyššie a to poskytovateľovi a objednávateľovi.  
Dotknuté osoby majú podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov tieto práva:  
• právo požadovať prístup k osobným údajom; 
• právo na opravu osobných údajov; 

PRIJÍMATEĽ SLUŽBY

Meno, priezvisko prijímateľa | * dieťa: 
* V prípade, že prijímateľom služby je osoba mladšia ako 18 rokov alebo je prijímateľ nespôsobilý na právne úkony a má určeného 

zástupcu musí súhlas udeliť zákonný zástupca, objednávateľom môže byť zastupujúca organizácia alebo zákonný zástupca

* Meno, priezvisko zástupcu:

Tel. kontakt na prijímateľa | * zástupcu:

Mailová adresa na prijímateľa | * zástupcu:



• právo na vymazanie osobných údajov (okrem tých, ktoré je prevádzkovateľ povinný viesť na 
základe zákona); 

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; 
• právo namietať spracúvanie osobných údajov; 
• právo na prenosnosť osobných údajov; 
• právo podať návrh na začatie konania na Úrade pre ochranu osobných údajov.  

V Liptovskom Jáne dňa ___________ 

________________________               ________________________ 
 Poskytovateľ        Prijímateľ 


