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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

zákonných zástupcov/opatrovníkov/ 
iných rodinných príslušníkov 

v súlade s čl. 7 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) a  
§ 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Prevádzkovateľ:  
Obchodné meno: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov 
Sídlo:   ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov 
IČO:    36 167 908 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:  +421 54 47 88 111, sekretariatriaditela@nsp-bardejov.sk  
Kontakt na zodpovednú osobu:       gdpr@nsp-bardejov.sk 
(ďalej len „prevádzkovateľ“) 
 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu /opatrovníka/ alebo iného rodinného príslušníka:  

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

Zaškrtnutím príslušného políčka a podpisom vyjadrujete dobrovoľný súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním 

svojich osobných údajov, v rozsahu a za účelom:  

Poskytnutie súkromného telefónneho čísla (za účelom kontaktovania a možnej komunikácie) 

ÁNO □   NIE □                                  Telefón:........................................................................................... 

 
Poskytnutie súkromnej emailovej adresy (za účelom kontaktovania a možnej komunikácie) 

ÁNO □   NIE □                                 Email:.............................................................................................. 

 
Nasnímaná fyzická identita zverejnená prostredníctvom fotografických, filmových a zvukových záznamov 
v elektronických a tlačových médiách, na marketingové účely a propagáciu, fotografia môže byť zverejnená na web 
stránke www.nsp-bardejov.sk a na nástenkách v priestoroch Špecializovaného zariadenia NsP Sv. Jakuba, n.o., 

Bardejov.          

ÁNO □   NIE □ 
 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas ODVOLAŤ na mailovej adrese gdpr@nsp-bardejov.sk alebo osobne 
u sociálnej pracovníčky. 
 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a tieto údaje budú spracované výhradne na uvedené účely a podľa 
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR  a § 13 písm. a) zákona č. 18/2018 
o ochrane osobných údajov a nebudú poskytnuté tretím stranám.  
 

Osobné údaje sa budú u prevádzkovateľa spracúvať a uchovávať v súlade s platným registratúrnym plánom po dobu 
trvania pobytu prijímateľa sociálnej služby v Špecializovanom zariadení NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov alebo do 
odvolania súhlasu. Po prípadnom odvolaní súhlasu budú osobné údaje uchovávané v súlade s platnou legislatívou a 
následne budú bezpečne vymazané. 
 

Bližšie informácie ako aj práva dotknutých osôb nájdete na: www.nsp-bardejov.sk 
 

 

 

V Bardejove    ..............................   

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

                                     Podpis dotknutej osoby  
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