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Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Vyučujúci náboženstva/náboženskej výchovy, katechéta:
Titul, meno, priezvisko:

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

Bydlisko:
.......................................................................................................
(ďalej len „dotknutá osoba“ )
Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom:
1. spracovania, udelenia a archivácie kánonickej misie v rozsahu podľa Žiadosti
o udelenie/predĺženie misie: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, rodinný
stav, telefón, e-mail, vzdelanie
súhlasím – nesúhlasím
2. zverejňovania
organizačnej
štruktúry,
prehľadnosti
a pôsobenia
učiteľov
náboženstva/náboženskej výchovy, katechétov, školských dekanov, metodikov DKÚ na
webovom sídle www.dkuza.sk, www.dcza.sk, v priestoroch verejne prístupných, v budove
Diecézneho centra (chodby, vestibul, nástenky, aula, zasadačky) v rozsahu: titul, meno,
priezvisko, platnosť kánonickej misie, farnosť pôsobenia
súhlasím – nesúhlasím
3. zverejňovania informačných materiálov z podujatí organizovaných Diecéznym katechetický
úradom na webovom sídle www.dkuza.sk, www.dcza.sk, v priestoroch verejne prístupných,
v budove Diecézneho centra (chodby, vestibul, nástenky, aula, zasadačky) v rozsahu: titul,
meno, priezvisko, fotografia
súhlasím – nesúhlasím
4. zverejňovania informačných materiálov z podujatí organizovaných Diecéznym katechetický
úradom v Diecéznom časopise Naša Žilinská diecéza v rozsahu: titul, meno, priezvisko,
pôsobenie vo farnosti, škola pôsobenia, fotografia
súhlasím – nesúhlasím
súhlas poskytujem na obdobie1: _______________ s platnosťou od .............................
(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého nám súhlas poskytujete)
Dátum ..........................

______________________________
podpis dotknutej osoby

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 odvolaním; pred
poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom
akým súhlas udelila
1

