
Súhlas zákonného zástupcu s poskytnutím kópie živnostenského listu  

 Ja, /meno rodiča/ .............................................................................................................. 

ako zákonný zástupca maloletého žiaka Základnej školy Dunajská Lužná   / meno žiaka /  

................................................................................................ , týmto poskytujem škole súhlas v zmysle 

zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na: 

a) použitie kópie živnostenského listu na účel potvrdenia zamestnania v prijímacom konaní do 

ŠKD . 

Kópia živnostenského listu bude po skončení dochádzky do ŠKD pri ZŠ Dunajská Lužná skartovaná. 

Môj súhlas1 je dobrovoľný a platí až do odvolania, najdlhšie však do ukončenia dochádzky 

maloletého do ŠKD pri ZŠ Dunajská Lužná. Dovtedy ho však možno odvolať jedine písomne. 

 

V ................................................................... dňa ................................... 

 

     ................................................................          ............................................................. 
              Podpis otca                  Podpis matky 

____________________________________________________________________________________________________ 
1) V zmysle zákona § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním 
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom 
na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť  dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. 
Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 
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