
PODPÍSANÝ/Á:*

S Ú H L A S 
DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM A ZVEREJŇOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
PRE AUDIOVIZUÁLNE ZÁZNAMY A FOTOGRAFIE NA MARKETINGOVÉ ÚČELY SND 

A PROPAGAČNÉ MATERIÁLY ZÍSKANÉ NA ÚČELY PODUJATIA SND
VEĽKÁ DIVADELNÁ PRESPÁVAČKA 2. – 3.  JÚLA 2022

MENO A PRIEZVISKO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU + PODPIS

V                                                      DŇA

*V prípade, že dotknutá osoba má menej ako 18 rokov, súhlas musí podpísať jej zákonný zástupca. 

(meno dieťaťa – ďalej len „dotknutá osoba“) 

 potvrdzujem, že mi boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“), prevádzkovateľom poskytnuté informácie o spracúvaní 

osobných údajov, bol/a som poučený/á o právach a  povinnostiach dotknutej osoby a

S Ú H L A S Í M

so spracovaním mojich osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografia, audiovizuálny záznam, podujatie 
a s následným zverejnením fotografie a audiovizuálneho záznamu a prípadne aj podujatia a ich použitím v propagačných 

materiáloch a na marketingové účely SND  (ďalej len „osobné údaje“) prevádzkovateľom:

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO so sídlom na adrese Pribinova 17, 819 01  Bratislava, IČO: 00164763 (ďalej len „prevádzkovateľ“), 
na účel: propagácia SND na marketingové účely SND, a to prostredníctvom rôznych médií (napr.: na webových stránkach SND, 

sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Instagram, YouTube, v televíziách a tlači).

Súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s osobnými údajmi na ten istý účel. 
Dotknutá osoba udeľuje súhlas na spracúvanie a zverejnenie osobných údajov na obdobie 5 rokov od udelenia súhlasu. Po uplynutí 
vyššie uvedeného obdobia prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu (výmaz) poskytnutých osobných údajov z informačných 

systémov prevádzkovateľa. To neplatí, ak dotknutá osoba využila svoje právo na vymazanie v zmysle čl. 17 Nariadenia GDPR.  
Súhlas je možné kedykoľ vek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na 

e-mailovú adresu zodpovednaosobagdpr@snd.sk. 

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 
týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti 
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Bližšie sú práva  dotknutej osoby upravené v článku 15 až 23 Nariadenia GDPR

a na stránke Prevádzkovateľa www.snd.sk.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba  kontaktovať v súvislosti so 
všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné 

údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: zodpovednaosobagdpr@snd.sk alebo písomne na adresu
Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby zverejňuje len v dohodnutom rozsahu a neuskutočňuje ich prenos do tretích krajín. 
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením GDPR, môže podať 
sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, tel. +421/2/3231 3214, 

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk alebo na inom dozornom orgáne v súlade s článkom 77 Nariadenia GDPR.
Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku,

že sú pravdivé a súhlasí s ich využitím na vymedzený účel.




