INFORMOVANÝ SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
a súhlas so spracovaním osobných údajov
Podľa §2 pís.y zákona 245/2008 Z.z. informovaným súhlasom je písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa okrem jej vlastnoručného
podpisu uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu.
Informovaným súhlasom teda rodič vyjadruje, že bol dostatočne informovaný o obsahu informovaného súhlasu, že mu porozumel, súhlasí s
ním alebo ho rešpektuje, prijíma stanovené záväzky a je si vedomý dôsledkov tohto súhlasu. Informovaný súhlas legislatíva nevyžaduje na
podujatia organizované strednou školou.
Gymnázium M. M. Hodžu preferuje proklientsky prístup k žiakom a rodičom, preto predkladá zákonným zástupcom nasledovný informovaný
súhlas ako prejav rešpektovania práv žiakov a rodičov.

Meno žiaka:
Meno zákonného zástupcu:
Ako zákonný zástupca žiaka Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, M. M. Hodžu 860/9, 031 36
Liptovský Mikuláš svojim podpisom :

a) prehlasujem, že som zápisom svojho dieťaťa na Gymnázium M. M. Hodžu prijal školský
vzdelávací program školy vrátane jeho doplnkových foriem a projektov a budem viesť svoje dieťa
k štúdiu podľa tohto ŠkVP.
c) beriem na vedomie :

Školský poriadok a Klasifikačný poriadok Gymnázia M. M. Hodžu v plnom znení (viď
„www.gymlm.sk)


že v prípade porušenia školského poriadku Gymnázia M. M. Hodžu a pravidiel bezpečnosti a ochrany
zdravia môže byť môjmu dieťaťu uložené príslušné výchovné opatrenie,



možnosť použitia ochranného opatrenia podľa školského poriadku,



moje práva a povinnosti tak, ako ich konkretizuje školský poriadok a vnútorné predpisy školy uvedené
v školskom poriadku poriadku,



že základným a oficiálnym nástrojom komunikácie školy s rodičmi a žiakmi je web aplikácia
EDUPAGE a základným oficiálnym informačným nástrojom je web stránka školy www.gymlm.sk,



že informácie môžem podať aj žiadať na tel.č. 044/55183 32 (spojovateľka), 044/55183 11 (sekretariát),
044/5518335 alebo 0905636891 (riaditeľ školy), 044/5518336 (pedagogická zástupkyňa riaditeľa)
prípadne na office@gymlm.sk,



že spracúvanie osobných údajov môjho dieťaťa a mojich ako zákonného zástupcu v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v rozsahu nevyhnutnom na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej
činnosti Gymnázia M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš nepodlieha môjmu súhlasu,



používanie kamerového monitorovacieho systému v priestoroch školy na účely ochrany majetku,

 že sa moje dieťa bude zúčastňovať na výchovno-vzdelávacích aktivitách organizovaných
Gymnáziom M. M. Hodžu aj mimo budovy a areálu školy nasledovne:


Na podujatia, pri ktorých nevznikajú mimoriadne organizačné zmeny, dopravné a iné riziká a
organizujú sa v meste, nebude škola žiadať špeciálny informovaný súhlas, ale aktivity sa budú
oznamovať žiakom v škole a rodičom na stránke školy www.gymlm.sk v časti „Kalendár
podujatí“ so špecifikáciou podujatia . Ide o vychádzky, aplikačné cvičenia, besedy, kultúrne
podujatia v meste, podujatia organizované školou v meste.



Na podujatia, ktoré sú mimo mesta alebo sú organizačne náročnejšie, vznikajú dopravné a iné
riziká, bude škola žiadať špeciálny informovaný súhlas zákonného zástupcu. Ide o nasledovné
aktivity mimo mesta : exkurzie na území SR i v zahraničí, školské výlety, športové výcviky,
kurzy, didaktické hry, reprezentácie školy a účasť na súťažiach a olympiádach, kultúrne,
športové a vzdelávacie podujatia, činnosť záujmového útvaru).



Zároveň beriem na vedomie, že na dopravu pri realizácii daných aktivít sa môžu používať aj
hromadné dopravné prostriedky.

d) zaväzujem sa :
 bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi závažné zdravotné problémy dieťaťa, ochorenie dieťaťa alebo
členov rodiny prenosnou infekčnou chorobou; v prípade telefonického upozornenia zo strany školského
zariadenia na výskyt náhlych zdravotných problémov dieťaťa počas pobytu v škole zabezpečím čo
najrýchlejšie prevzatie dieťaťa do osobnej starostlivosti,

 informovať školu v prípade zmeny adresy trvalého pobytu alebo iných kontaktných údajov,
 pravidelne sledovať hodnotenie a klasifikáciu môjho dieťaťa na internetovej žiackej knižke,
 rešpektovať podmienky a organizačné pravidlá všetkých podujatí organizovaných školou, na ktorých sa
moje dieťa zúčastní. V prípade, že nesúhlasím s jeho účasťou na podujatí, dohodnem jeho neúčasť,
náhradné zamestnanie alebo ospravedlnenie pred konaním podujatia podľa školského poriadku,

 podporovať požiadavky školy v náročnosti štúdia, aktívneho a iniciatívneho učenia sa môjho dieťaťa,
 k priamemu a otvorenému dialógu o všetkých problémoch a nejasnostiach účasťou na triednych
združeniach a iných podujatiach školy, na ktoré budem školou pozvaný.

 aktivovať si rodičovské konto v informačnom systéme EDUPAGE a využívať ho na komunikáciu so
školou,
áno / nie

Súhlas so spracovaním osobných údajov
dávam súhlas :
 na používanie fotografií, audiozáznamov, videozáznamov a prác (projekty, prezentácie a pod.)
môjho dieťaťa na internetovej stránke školy a na profile školy na sociálnej sieti Facebook,
v školskom časopise, na nástenkách školy, na prezentáciu školy a žiackej samosprávy v
médiách a pre dokumentačnú archiváciu;
áno / nie
 na zverejňovanie výsledkov môjho dieťaťa v súťažiach v rozsahu meno, priezvisko, rok
narodenia, trieda, názov školy, názov súťaže, kategória, výsledok na webstránke školy, ako aj
iných webstránkach, v školskom časopise, na nástenkách školy
áno / nie
 aby do riešenia vzniknutých problémov v 1. kontakte vstúpil školský psychológ a posúdil
ďalšie možnosti riešenia.
áno / nie
Poučenie:
Informovaný súhlas a súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujem na celé obdobie štúdia
neplnoletého žiaka na Gymnáziu M. M. Hodžu.
Nepodpísanie informovaného súhlasu zákonným zástupcom nemá okamžité právne ani iné priame
dôsledky. Výhrady však zákonný zástupca môže uplatniť len osobne u riaditeľa školy.
Súhlas so spracovaním osobných údajov je súhlasom dotknutej osoby v zmysle 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).
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 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).
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou školy a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu
spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené školou na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich
spracúvajú na základe pokynov školy, v súlade s bezpečnostnou politikou školy. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame
sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom školy, ktorý schvaľuje Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky. Po jej uplynutí archivačnej doby budú Vaše osobné údaje zničené.
Bol som poučený o právach, ktoré v kapitole III EPaR EÚ č. 2016/679 Práva dotknutej osoby upravuje povinnosti prevádzkovateľa pri
uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v článkoch 12 až 22.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som porozumel/porozumela vyššie
skutočnostiam a bol/a som poučený/poučená o dôsledkoch svojho súhlasu.
V Liptovskom Mikuláši dňa
.................................................
podpis zákonného zástupcu

uvedeným

