
Prevádzkovateľ:  

Zemplínska knižnica G.  Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20,  071 01  Michalovce 

 

Súhlas zákonného zástupcu dotknutej osoby (dieťaťa) 

 

Na základe oprávneného záujmu s ú h l a s í m s realizáciou a uverejnením fotografií môjho dieťaťa 

a  videozáznamu z kultúrneho podujatia ZKGZ, ktorého sa moje dieťa zúčastní, a to na webovej stránke 

ZKGZ, verejnej sociálnej sieti  Facebook a na internetovej databáze YouTube za účelom ich využitia na  

marketingové účely knižnice /propagáciu ZKGZ a informovanosť verejnosti o aktivitách ZKGZ 

v Michalovciach/, a to na dobu neurčitú (v zmysle Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  v zmysle Ústavy SR, predpis č. 

460/1992, čl. 19, zákona č. 40/1964 Z. z. § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

Písomný súhlas je možné kedykoľvek ústne alebo písomne odvolať. 

            Názov podujatia Dátum 

podujatia 

Meno a priezvisko 

dieťaťa (dotknutej osoby) 

Podpis zákonného 

zástupcu dotknutej 

osoby 
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