
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY 

 

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a ustanovení čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov (ďalej len Nariadenie EÚ) súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním  osobných 

údajov uvedených v prihláške do Tanečnej školy WANTED, sídlo: OZ WANTED tanečná škola, A. 

Bernoláka 926/8, 962 12 Detva, IČO: 50861841, DIČ: 2120946113, (ďalej len OZ WANTED tš), za 

účelom zabezpečovania činnosti tanečnej školy.  

 

Ja zákonný zástupca vyjadrujem súhlas so spracovaním všetkých uvedených osobných údajov na: 

1. evidenciu v OZ WANTED tš v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov v rozsahu 

poskytnutých údajov. 

2. archivovanie, spracovanie a zverejňovanie obrazových a zvukových záznamov prihláseného 

účastníka, za účelom marketingovej propagácie OZ WANTED tš (foto, video, web, plagáty, sociálne 

siete, médiá a pod.). Zákonný zástupca vyjadruje súhlas s tým, že printové materiály v prípade 

odvolania súhlasu nebudú spätne zničené, resp. stiahnuté z obehu. 

3. používanie osobných údajov účastníka v rozsahu stanovenom platnou legislatívou na účely 

zabezpečenia účasti účastníkov na tanečných súťažiach, sústredeniach, workshopoch a iných 

podujatiach (vybavenie formalít spojených so zabezpečením cesty, ubytovania, štartovného, atď.), 

4. používanie osobných údajov účastníka v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia na účely 

sprevádzania dieťaťa poverenou osobou – lektorom tanca, inou poverenou osobou na akcie OZ 

WANTED tš. 

5. informovanie o novinkách a pripravovaných podujatiach OZ WANTED tš. 

 

Súhlas plynie aj po ukončení platnosti prihlášky na dobu neurčitú. 

OZ WANTED tš, A. Bernoláka 926/8, 962 12 Detva, bude využívať predmetné údaje výlučne na 

vyššie uvedené účely. 

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete 

kedykoľvek odvolať odoslaním žiadosti o likvidáciu vašich osobných údajov písomnou formou 

doručenou do vlastných rúk, resp. poštou do vlastných rúk na adresu: OZ WANTED tanečná škola, A. 

Bernoláka 926/8, 962 12 Detva. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných 

údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  

 


