
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre o.z. Via Lívia 

 

O.z. Via Lívia, ako poskytovateľ terapie so psom je správcom osobných údajov 

v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 

Európskej únie 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Informujeme o zásadách 

a princípoch na základe ktorých spracúvame osobné údaje. 

 

V súlade s Nariadením spracúvame Vaše dáta a osobné údaje na základe 

oprávneného záujmu správcu o.z. Via Lívia nevyhnutné pre splnenie zmluvy a právnej 

povinnosti za účelom ich spracovania. 

 

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a REÚ č. 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a od 25.05.2018 Zákonom SR č.18/2018  

Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov: 

 

Subjekty údajov: 

• Klienti hlásiaci sa na individuálnu canisterapiu, 

• Klienti v zariadeniach, kde im je poskytovaná canisterapeutická služba. 

V prípade neplnoletých detí udeľuje súhlas zákonný zástupca dieťaťa. 

 

Rozsah osobných údajov: 

Meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna 

príslušnosť, národnosť. 

Informácie o zdravotnom stave dieťaťa alebo klienta v zariadeniach 

poskytovanej starostlivosť. 

Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, kontakt na účely komunikácie zákonného 

zástupcu dieťaťa. 



Na základe jasne prejavenej vôle, z titulu spracúvania osobných údajov 

poskytovateľovi činnosti o.z. Via Lívia súhlasím: 

 

S uvedením a sprístupnením osobných údajov: meno, priezvisko, r.č. 

pri poskytovaní mimoškolských aktivít občianskeho združenia Via Lívia: 

Súhlasím   Nesúhlasím 

 

S uverejnením hudobných, tanečných a výtvarných prác, výsledkov tvorivej 

činnosti v rozsahu: meno, priezvisko, trieda na webovej stránke o.z. Via Lívia, 

na nástenkách umiestnených v zariadení poskytovanej služby a facebookovom a 

instagramovom profile o.z. Via Lívia: 

Súhlasím Nesúhlasím 

 

S uverejňovaním osobných údajov v rozsahu: fotografie a videonahrávky seba 

alebo dieťaťa z aktivít a podujatí o.z. Via Lívia na webovej stránke a facebookovom 

profile o.z. Via Lívia a instagrame o.z. Via Lívia: 

Súhlasím Nesúhlasím 

 

V zmysle paragrafu 14 ods.3 zákona č.18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať 

súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním – pred 

poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže 

súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila. 

 

Meno a priezvisko  (meno a priezvisko dieťaťa) ............................................................. 

Adresa bydliska .............................................................................................................. 

V ..................................  dňa ............................................. 

Zákonný zástupca ( titul, meno a priezvisko ) ................................................................ 

Podpis ........................................................... 

Podpis zákonného zástupcu ........................... 

 


