
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

„Od začiatku v dobrých rukách“ 

Dotknutá osoba (dieťa, žiadateľ o pomoc): Zákonný zástupca dotknutej osoby: 

Meno :…………………………….....…................ Meno:…………………………….....…...................... 

Priezvisko :…………..………………….............. Priezvisko:..…………………………….....….............. 

Dátum narodenia: ..............................................  Bydlisko:…………………………….....….................... 

Dátum narodenia:........................................... 

E-mail:.............................................................

Tel. kontakt:................................................... 

Súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom posúdenia žiadosti a poskytnutia pomoci 

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“)  a zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), udeľujem 

prevádzkovateľovi Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárska 5389/2, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská 

republika, IČO: 31 784 828, zapísanému v registri nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR, pod 

registračným číslom 203/Na-96/463 (ďalej len „Nadácia Pontis“ alebo „prevádzkovateľ“), súhlas so 

spracovaním osobných údajov vyššie uvedenej dotknutej osoby za účelom jej  účasti v koncepte „Od 

začiatku v dobrých rukách“ (ďalej len „koncept“), a s tým súvisiaceho zabezpečenia všetkých úkonov 

spojených s jej účasťou na koncepte, najmä za účelom posúdenia žiadosti o poskytnutie pomoci, za 

účelom poskytnutia pomoci a za účelom kontroly poskytnutej pomoci. Súhlas udeľujem v rozsahu 

podľa prihlasovacieho formuláru, ktorý je umiestnený na  www.spolocenskazodpovednost.sk/od-

zaciatku-v-dobrych-rukach, a ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto súhlasu, najmä v rozsahu: 

- Meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu žiadateľa;

- Kontaktné údaje zákonného zástupcu dieťaťa (e-mail a/alebo telefónne číslo, adresa pobytu);

- Meno, priezvisko a dátum narodenia maloletého dieťaťa;

- Informácia o zdravotných problémoch maloletého dieťaťa, v rozsahu popis zdravotných

problémov, diagnóza, lekárske správy;

- Stručný popis komplikácií, ktoré má dieťa/rodina v každodennom živote;

- Fotografie maloletého dieťaťa a/alebo jeho zákonného zástupcu;

- Údajov vyplývajúcich z príloh žiadosti o poskytnutie pomoci podľa bodu 4 podmienok účasti v

koncepte „Od začiatku v dobrých rukách“.

Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom, ktorý je oprávnený osobné údaje 

poskytnúť spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s, so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 

35 793 783 (ďalej len „spoločnosť Lidl“ alebo „sprostredkovateľ“), výlučne za nasledovnými účelmi: 

- za účelom vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci a realizácie pomoci;
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- v prípade udelenia samostatného súhlasu za účelom medializácie príbehu prostredníctvom 

internetovej stránky www.spolocenskazodpovednost.sk , prípadne prostredníctvom profilov 

sprostredkovateľa na sociálnych sieťach facebook, instagram, resp. twitter a/alebo 

prostredníctvom vybraných médií s celoštátnou pôsobnosťou. 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že k medializácii prípadu môže dôjsť výlučne v prípade udelenia 

osobitného výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov za týmto účelom. 

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby na ochranu 

osobných údajov 

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia a §21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požiadať 

o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o Vašej osobe. Pri jestvovaní 

právnych predpokladov máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona o ochrane 

osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona o ochrane osobných údajov) 

a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov) Vašich 

osobných údajov. 

Pokiaľ spracovanie údajov spočíva na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 e) alebo f) Nariadenia a §13 

ods. 1 e) alebo f) Zákona o ochrane osobných údajov, máte podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona 

o ochrane osobných údajov právo namietať. 

Pokiaľ namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, 

iba ak by Usporiadateľ dokázal preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, 

ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby. 

Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenos údajov podľa čl. 20 Nariadenia a § 

26 Zákona o ochrane osobných údajov. 

Ak spracovanie údajov spočíva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) a § 13 ods. 1 a) Zákona 

o ochrane osobných údajov alebo čl. 9 ods. 2 a) Nariadenia a § 16 Zákona o ochrane osobných 

údajov, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo 

zákonnosti doterajšieho spracovania. 

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, 

písomne alebo e-mailom obráťte na prevádzkovateľa. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na 

Úrade na ochranu osobných údajov. Zodpovedným je Úrad na ochranu osobných údajov krajiny v 

ktorej bývate, alebo v ktorej má sídlo prevádzkovateľ. 

Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu Vašich osobných údajov, 

obráťte sa, prosím, na prevádzkovateľa na adrese: 

Nadácia Pontis 

Zelinárska 5389/2 

82108 Bratislava-Ružinov 

e-mail: pontis@nadaciapontis.sk  

Vyhlasujem, že súhlas udeľujem dobrovoľne, a že som si vedomý svojich práv a povinností v zmysle 

zákona.  

V ……………………………… dňa ………………. 

 

Podpis zákonného zástupcu:   …………………………….. 
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