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Prevádzkovateľ:  
AITEC, s.r.o.  IČO: 43 829 171  
Sídlo: Slovinská 12, 821 04 Bratislava Korešpondenčná adresa: Ráztočná 19, 821 07 Bratislava 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vl. č. 49613/B 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: e-mail: sutaze@aitec.sk GSM: 0905 464 815 
(ďalej len „Prevádzkovateľ“) 
 
 

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
na právnom základe § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 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) – ďalej len „GDPR“ 

vrátane  
PRIVOLENIA  

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení  
a zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „SZ“) 

 
 
Meno, priezvisko: ....................................................................................................................... 
Telefónne číslo: ............................................ 
E-mail: ............................................ 

Meno, priezvisko:  ....................................................................................................................... 
Telefónne číslo: ............................................ 
E-mail: ............................................ 

ako zákonní zástupcovia maloletého dieťaťa:  

Meno, priezvisko:  ....................................................................................................................... 
Rok narodenia:   ....................................................................................................................... 
Trieda:  ............. 
Navštevovaná škola:  ......................................................................................................................., 

 
Týmto udeľujem súhlas, aby sa moje dieťa zúčastnilo súťaže „SPOZNÁVAME SLOVENSKO“, určenej  pre žiakov 4. ročníka 
základných škôl, ktorej vyhlasovateľom je Prevádzkovateľ (ďalej len „Súťaž“). Súťaže sa budú zúčastňovať triedne kolektívy 
základných škôl v Slovenskej republike. Štatút Súťaže bude pred jej vyhlásením prístupný na webovej stránke 
https://sutaze.aitec.sk/spoznavame-slovensko/podmienky-a-pravidla-sutaze/.  
 
Týmto dobrovoľne, slobodne, bezvýhradne a bezodplatne udeľujem(e) Prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie 
a uchovávanie osobných údajov a osobných údajov maloletého dieťaťa vrátane privolenia podľa § 12 ods. 1 Občianskeho 
zákonníka a  AZ v nasledovnom rozsahu:  
1. meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail zákonných zástupcov dieťaťa,  na účel vedenia internej evidencie databázy 

zákonných zástupcov dieťaťa, zúčastňujúceho sa  Súťaže,         
2. meno, priezvisko, rok narodenia, navštevovaná škola a trieda dieťaťa, na účel vedenia internej evidencie databázy detí 

zúčastňujúcich sa Súťaže a hodnotenia súťažných projektov,   
3. meno, rok narodenia, navštevovaná škola a trieda dieťaťa, zúčastňujúceho sa Súťaže, na účel prezentácie, zverejnenia 

a použitia súťažných projektov podľa Štatútu: 
- prostredníctvom počítačovej siete Internet    Súhlasím    /     Nesúhlasím∗ 
- v tlačových a elektronických materiáloch Prevádzkovateľa  Súhlasím    /     Nesúhlasím* 

4. prejavy osobnej povahy, fotografie (podobizne), obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy a prejavy osobnej povahy 
týkajúce sa maloletého dieťaťa na účel ich vyhotovenia, použitia a zverejnenia:  

- prostredníctvom počítačovej siete Internet    Súhlasím    /    Nesúhlasím* 
- v tlačových a elektronických materiáloch Prevádzkovateľa  Súhlasím    /    Nesúhlasím* 

5. použitie výsledkov tvorivej duševnej činnosti dieťaťa, obsiahnutých v súťažnom projekte, spôsobmi podľa ustanovenia      
§ 19 AZ v rozsahu a za podmienok uvedených v Štatúte Súťaže Súhlasím    /    Nesúhlasím* 

 
za účelom realizácie a vyhodnotenia Súťaže v rámci triedneho súťažného projektu zapojeného do Súťaže, a to predovšetkým 
organizovania a propagácie Súťaže, účasti maloletého dieťaťa v Súťaži a jeho identifikovania ako súťažiaceho menom, triedou 
a navštevovanou školou, zverejňovania informácií o Súťaži a o jej výsledkoch, zverejňovania informácií o Prevádzkovateľovi, 
vyhodnocovania výsledkov Súťaže, odovzdania výhry, kontaktovania výhercu a vyhlásenia výhercu zverejnením jeho 
osobných údajov v rozsahu meno, trieda a navštevovaná škola, a to: 

 
∗ Nehodiace sa preškrtnúť 

https://sutaze.aitec.sk/spoznavame-slovensko/podmienky-a-pravidla-sutaze/
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- v informačných systémoch Prevádzkovateľa,  
- prostredníctvom aplikácií Prevádzkovateľa,  
- webovej stránky Prevádzkovateľa,  
- sociálnych sietí používaných Prevádzkovateľom (facebook, Instagram a pod.),  
- v tlačových a elektronických publikačných a informačných materiáloch Prevádzkovateľa.  
 
Prevádzkovateľ je oprávnený spracovať osobné údaje všetkými operáciami a súbormi operácií, ktoré sú potrebné v súvislosti s 
realizáciou Súťaže, najmä ich môže získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, prepracúvať, vyhľadávať, 
prehliadať, preskupovať, kombinovať, premiestňovať využívať, uchovávať, blokovať, likvidovať.   
Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane ani do tretej krajiny. Osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani 
automatizovanému rozhodovaniu. 
Technickú podporu v rámci Súťaže bude zabezpečovať obchodná spoločnosť Sorudan Solutions, s. r. o., so sídlom 
Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 45378312. 
 
Vyhlasujem, že Prevádzkovateľovi poskytujem pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov túto 
zmenu bezodkladne oznámim Prevádzkovateľovi. 
 
Osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania Súťaže, najdlhšie na dobu jedného (1) roku odo dňa skončenia 
Súťaže; v prípade plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, 
zákon o DPH, zákon o dani z príjmov právnických osôb, a pod.) – 10 rokov, ak nie je v osobitných predpisoch stanovené inak.  
 
Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je mojím právom, a že v prípade ich neposkytnutia alebo odvolania 
súhlasu s použitím osobných údajov je účasť maloletého dieťaťa v Súťaži možná iba anonymne. Požiadavku na vymazanie 
osobných údajov je možné poslať na  e-mailovú adresu:  osobne.udaje@aitec.sk alebo  písomne poštou na vyššie uvedenú 
korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa. 
 
Beriem na vedomie, že súhlas so spracovaním osobných údajov môžem(e) kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým 
bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho 
odvolaním. Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ na základe jeho požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú osobné 
údaje ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach. Súhlas je možné odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-
mailovú adresu osobne.udaje@aitec.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa. 
 
Beriem na vedomie, že spracovanie osobných údajov bude vykonávané v priestoroch Prevádzkovateľa automatizovane 
prostredníctvom prostriedkov výpočtovej techniky. Osobné údaje budú sprístupnené aj spoločníkom, štatutárom a 
zamestnancom Prevádzkovateľa, ktorí takéto údaje potrebujú na výkon ich funkcií a práce.  
 
Vyhlasujem, že som/sme bol/a/i informovaný/á/í o ochrane osobných údajov a svojich právach ako dotknutej osoby. Beriem na 
vedomie,  že ako dotknutá osoba mám právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na 
vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať 
proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na mňa nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne 
na automatizovanom spracúvaní. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to 
technicky možné. 
Beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba mám súčasne právo podať návrh na začatie konania podľa ustanovenia § 100 
Zákona podaním sťažnosti orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 
820 07 Bratislava 27. 
 
Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v 
súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa GDPR; 
kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: osobne.udaje@aitec.sk  alebo písomne na korešpondenčnú 
adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“. Beriem na vedomie, že zodpovedná osoba pre 
poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovej stránke Prevádzkovateľa.  
 
Tento informovaný súhlas so spracúvaním osobných údajov je zároveň právnym základom spracúvania osobných údajov v 
informačných systémoch Prevádzkovateľa, ktoré si vyžadujú písomný súhlas dotknutej osoby (alebo jej zákonného zástupcu). 
 
Zákonní zástupcovia svojim vlastnoručným podpisom vyhlasujú a potvrdzujú, že sa oboznámili so všetkými informáciami 
uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 GDPR o právach dotknutých osôb, ako aj so Štatútom Súťaže, 
zverejneným na webovom sídle Prevádzkovateľa www.aitec.sk, s ktorým bezvýhradne súhlasia.  
Uvedené informácie sú pre zákonných zástupcov zrozumiteľné a ich obsahu porozumeli. 

V ....................................  dňa  .................... 
Podpisy zákonných zástupcov dieťaťa: .......................................... ..................................... 
Meno a priezvisko: 
Upozornenie: 
Ak niektorý zo zákonných zástupcov dieťaťa nemôže tento súhlas podpísať, oboznámi s uvedenou skutočnosťou aj druhého zákonného zástupcu v zmysle 
zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

http://www.aitec.sk/

