Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Jablonov 165
Tel. kontakt : 0915 513 327, http://www.scsppjablonov.sk, e-mail: poradna@scsppjablonov.sk

Žiadosť o psychologické vyšetrenie

Meno a priezvisko dieťaťa:

Rodné číslo:

Dátum narodenia :
Bydlisko:
Škola dieťaťa:
Štát. príslušnosť a národnosť:
Meno a tel. kontakt zákonného zástupcu:
Dôvod psychologického vyšetrenia:
………………………………………………posúdenie školskej zrelosti……………………...........
Žiadosť o vyšetrenie podáva:…..………………………………………………………………..

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „Nariadenie GDRP“)
a v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Ja, dole podpísaný zákonný zástupca
meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................................
dieťaťa:

meno a priezvisko: ...........................................................................................
dátum narodenia:

............................. bydlisko: ...........................................

týmto dávam prevádzkovateľovi: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Jablonov

(ďalej len: „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie osobných údajov za
účelom:
165

1.
Súhlasím /
Nesúhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko,
dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, názov školy, štátna príslušnosť, národnosť,
meno a priezvisko, telefonický kontakt zákonného zástupcu za účelom ich spracovania a tiež
poskytnutia odbornej starostlivosti.
2.
Súhlasím /
Nesúhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a osobných údajov
dieťaťa v informačnom systéme a so zaslaním správy z diagnostického vyšetrenia do školy.

Doba trvania súhlasu:
Tento súhlas udeľujem počas celej doby poskytovania starostlivosti a aj po ukončení tejto doby po
dobu trvania účelu spracovania. Bol som poučený o svojich právach dotknutej osoby a som si vedomý,
že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.
Povinné informovanie:
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a zákonom SR č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp.
konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Prehlásenie prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ zverejnil všetky povinné informácie k ochrane osobných údajov na svojej webstránke, vrátane kontaktu na zodpovednú osobu, ktorú je možné kontaktovať s otázkami týkajúcimi
sa spracúvania osobných údajov dotknutej osoby a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.
Vyhlásenia zákonného zástupcu:
Zákonný zástupca svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil so
všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.
Uvedené informácie sú pre zákonného zástupcu zrozumiteľné a jeho obsahu porozumel.

Dátum: ..........................

........................................................
podpis zákonného zástupcu

