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SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU  

v zmysle zákona NR SR č.8/20018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 
pre prevádzkovateľa:  Edu-spec s.r.o., Kollárova 751/17, 962 63 Pliešovce, IČO 52 916 642 
 
Podpísaný  

rodič /zákonný zástupca: 

............................................................................................................................... 

trvalé bydlisko: 

............................................................................................................................................... 

telefónny kontakt: 

.......................................................................................................................................... 

žiaka/žiačky 

................................................................................................................................................................ 

dátum a miesto narodenia: ......................................................rodné číslo: 

................................................... 

bydlisko: ...................................................................................škola: 

............................................................. 

národnosť: .....................................................................štátna príslušnosť: 

................................................... 

 
SÚHLASÍM 

 
1. s uvedením a sprístupnením osobných údajov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu meno, priezvisko, 

dátum a miesto narodenia, rodné číslo, bydlisko, štátna príslušnosť pre založenie spisu dieťaťa 
alebo žiaka v Súkromnom špeciálnopedagogickom centre Edu-spec pre potreby procesu 
diagnostiky dieťaťa. 

 ÁNO   NIE  
2. s uvedením a sprístupnením osobných údajov zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu 

meno, priezvisko, bydlisko, telefónny kontakt pre potreby založenia spisu dieťaťa alebo žiaka 
v Súkromnom špeciálnopedagogickom centre Edu-spec pre potreby diagnostiky dieťaťa. 

            ÁNO   NIE 
3. so zaslaním Rozhodnutia, Správy z špeciálnopedagogického vyšetrenia škole, ktorú dieťa/žiak 

navštevuje.  
 ÁNO   NIE 

4. s oboznámením odborných zamestnancov Súkromnom špeciálnopedagogickom centre Edu-spec 
so závažným zdravotným stavom môjho syna/dcéry, pre potreby diagnostiky dieťaťa.  

ÁNO  NIE 
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5. s uvedením a sprístupnením dôležitých anamnestických údajov o fyzickom a duševnom zdraví 
dieťaťa, rodičov, súrodencov, starých rodičov pre potreby procesu diagnostiky dieťaťa. Údaje 
uvedené v anamnéze budú súčasťou osobného spisu dieťaťa v Súkromnom 
špeciálnopedagogickom centre Edu-spec.  

 
 ÁNO   NIE 

 
6. Môj súhlas 1 je dobrovoľný a trvá počas evidencie klienta v Súkromnom špeciálnopedagogickom 

centre Edu-spec.  
 

 
Dátum: ...............................................               
........................................................................... 
 
                      Podpis zákonného zástupcu žiaka  
 
1 1 V zmysle § 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 odvolanímꓼ pred poskytnutím súhlasu 
musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti  informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať 
rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.  


