
Súhlas zákonného zástupcu 

Do súhlasu prosím doplňte červenou vyznačené údaje. Súhlas vytlačte, podpíšte, oskenujte alebo 
čitateľne odfoťte a pošlite na mail veronika.spiskova@outdoor-institute.sk. 

Ja meno, priezvisko, titul, nar. dátum narodenia, s trvalým bydliskom adresa trvalého bydliska, ako 
zákonný zástupca meno, priezvisko neplnoletej osoby, nar. dátum narodenia, s vekom vek neplnoletej 
osoby v čase 1. dňa vyhlásenia súťaže, t.j. 1.6.2021, s trvalým bydliskom adresa trvalého bydliska 
neplnoletej osoby (ďalej len ako „neplnoletej osoby“), udeľujem súhlas s účasťou uvedenej neplnoletej 
osoby v súťaži s názvom „Výhovorky bokom“. 

Ďalej udeľujem súhlas organizácii Outdoor Institute o. z., Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica, IČO: 
42195152 ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných 
údajov na spracovanie osobných údajov uvedenej neplnoletej osoby, uvedených v prihláške v rozsahu 
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu (ulica, číslo, PSČ, mesto/obec), e-mail, 
telefón, názov konta/profilu na Instagrame za účelom preukázania oprávnenosti výdavkov na 
zabezpečenie aktivity.   

Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Zároveň beriem na 
vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu 
prevádzkovateľa. Beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania 
osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.   

Osobné údaje uvedenej neplnoletej osoby, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať na základe 
môjho súhlasu, nebudú použité na účely rozhodovania založeného výlučne na báze automatizovaného 
spracovania, vrátane profilovania.   

Beriem na vedomie, že zaslaním písomnej žiadosti na adresu Outdoor Institute, Robotnícka 6, 97401 
Banská Bystrica  mám právo žiadať o prístup k osobným údajom uvedenej neplnoletej osoby, o opravu 
osobných údajov, o vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov; namietať spracovanie 
svojich osobných údajov; o prenos osobných údajov. Mám právo podať návrh na začatie konania na 
Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.   

Udeľujem súhlas organizácii Outdoor Institute, Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica, IČO: 42195152 
na použitie obrazových snímok a audiovizuálnych záznamov s uvedenou neplnoletou osobou z 
realizácie aktivity na účely jej propagácie na svojich webových sídlach, sociálnych sieťach a v 
propagačných materiáloch. 

Ako zákonný zástupca uvedenej neplnoletej osoby prihlásenej do súťaže vyhlasujem, že súhlasím s 
nasledovnými pravidlami: 

1. Beriem na vedomie a súhlasím so štatútom súťaže. 
2. Beriem na vedomie a akceptujem všetky práva a povinnosti, vyplývajúce z právneho poriadku 

SR, pre účastníka súťaže a pre mňa ako jeho zákonného zástupcu. 
3. Vyhlasovateľ súťaže žiadnym spôsobom nezodpovedá za konanie účastníka, ani jeho dôsledky.  
4. Ako zákonný zástupca neplnoletej osoby mladšej ako 18 rokov slobodne poskytujem jej a aj 

svoje osobné údaje vyhlasovateľovi súťaže: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, a súhlasím 
s ich spracovaním podľa § 15 odseku 1 Zákona č. 18/2018 Z. z. v rámci evidencie účastníkov 



vzdelávacej aktivity podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR). 

5. Ako zákonný zástupca neplnoletej osoby mladšej ako 18 rokov beriem na vedomie, že 
vyhlasovateľ súťaže je povinný overiť, že zákonný zástupca dotknutej osoby poskytol alebo 
schválil výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov účastníka podľa § 15 odseku 2 Zákona 
č. 18/2018 Z.z. 

6. Toto Vyhlásenie je vyjadrením mojej slobodnej a vážnej vôle, je vytvorené bez akéhokoľvek 
nátlaku či tiesne. 

Moje kontaktné údaje: 

Email: email zákonného zástupcu 

Tel.číslo: tel. číslo zákonného zástupcu 

 

Kontaktné údaje neplnoletej osoby prihlásenej do súťaže: 

Email: email neplnoletej osoby 

Tel.číslo: tel. číslo neplnoletej osoby 

 

Miesto, dátum 

 

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

  Meno a priezvisko zákonného zástupcu 

 

 


