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Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

 
 

Titul: 

 

Meno a priezvisko: 

 

Adresa trvalého bydliska: 
 

                                                                     

 
Dole podpísaná/podpísaný.....................................................................udeľuje týmto 

súhlas so spracúvaním jej/jeho osobných údajov Inštitútom vzdelávania, poradenstva 

a informatizácie pre účely štúdia v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 „GDPR“ a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov: 

 

 

1. Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie je oprávnený zverejniť na svojej 

webovej stránke, resp. na nástenkách, v priestoroch výkonu štúdia zoznamy študentov,  ktoré 

obsahujú osobné údaje študenta, v rozsahu titul, meno, priezvisko, prípadne číslo študijnej 

skupiny, pokiaľ je to potrebné za účelom informovania dotknutých študentov o mieste a 

termíne prednášok,  skúšok, prípadne iných aktivitách súvisiacich so štúdiom, zverejniť 

fotografiu študenta na webovej stránke, sociálnej sieti, nástenke, letáku Inštitútu vzdelávania, 

poradenstva a informatizácie, v záujme informovania o aktivitách daného inštitútu a jej 

študentov.                                  

2. Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie je oprávnený poskytnúť osobné údaje 

študenta v požadovanom rozsahu partnerskej vysokej škole, v rámci spoločného vzdelávania 

a jeho účasti na spoločných projektoch výskumu a vývoja, študijných programov. O realizácii 

príslušnej aktivity, subjekte, ktorému budú osobné údaje poskytnuté, účele a zozname 

poskytnutých osobných údajov bude študent vopred informovaný. 

3. Študent vyhlasuje, že súhlasí s vyhotovením kópie dokladu totožnosti a jeho založením v 

osobnom spise študenta. 
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4. Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie je oprávnený v rámci promočného 

akademického obradu verejne vyhlásiť údaje o absolventovi v rozsahu meno, priezvisko, 

rodné priezvisko, miesto narodenia, názov organizácie, na ktorej sa uskutočňoval 

absolvovaný študijný program, názov absolvovaného študijného programu, názov študijného 

odboru, v ktorom získal titul. 

5. Tento súhlas trvá po celú dobu štúdia. 

6. Študent vyhlasuje, že pri podpise zmluvy mu bola poskytnutá informácia podľa čl. 13 

GDPR a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. 

7. Študent vyhlasuje, že bol poučený o právach, ktoré v kapitole III Práva dotknutej osoby 

upravuje povinnosti prevádzkovateľa, pri uplatňovaní práv dotknutých osôb uvedené v 

článkoch 12 až 22 GDPR a druhej hlave zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

 

 

 

V ......................................................................, dňa ........................................ 
 

 
                                                                                     

 

                                                                                          

                                                                                                      

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

                              podpis 
 

 

 

 

 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som si Súhlas o spracúvaní osobných údajov riadne prečítal 

a potvrdzujem, že tento Súhlas o spracúvaní osobných údajov je zrozumiteľný, určitý a vyjadruje 

moju skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu. 
         


