
Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre zapojenie do projektu 
„Chlebodarca“ 

pre účely prvotného vyhodnotenia žiadosti o zapojenie sa do projektu „Chlebodarca“ 

 
Dotknutá osoba1: Zákonný zástupca/Nositeľ rodičovských práv2: 

Meno a priezvisko: ......................................................  Meno a priezvisko: .....................................................  

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

Adresa bydliska: .......................................................... Adresa bydliska: .......................................................... 

..................................................................................... ..................................................................................... 

(ďalej len „dotknutá osoba“) E-mail: .........................................................................  

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

 (ďalej len „zákonný zástupca“ alebo „nositeľ 
rodičovských práv“) 

 
mám záujem zapojiť sa do projektu pomoci rodinám v núdzi s názvom Chlebodarca (ďalej len „Projekt“) 
občianskeho združenia BILLA ľuďom, so sídlom Bajkalská 19/A, 82102 Bratislava-Ružinov, IČO: 50 525 697, 
realizovaného, okrem iného, aj v spolupráci s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ, n.o., so sídlom Trieda SNP 
1700/68, 97401 Banská Bystrica, IČO: 52 365 808 (ďalej len „NO JEDEN RODIČ“), 
 
a z tohto dôvodu ako dotknutá osoba, v prípade dieťaťa ako nositeľ rodičovských práv, v zmysle Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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) zaškrtnutím príslušných políčok a svojim podpisom 
 

týmto poskytujem NO JEDEN RODIČ, 
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, resp. ako nositeľ rodičovských práv so spracovaním osobných 
údajov môjho dieťaťa, a to identifikačných a kontaktných údajov, údajov zo zdravotnej dokumentácie, 
nášho životného príbehu a obrazových a zvukovo-obrazových záznamov (videá a fotografie), ktoré som 
poskytol/la NO JEDEN RODIČ, a to jednak v rámci registrácie do databázy NO JEDEN RODIČ, v rámci 
formulára žiadosti o pomoc NO JEDEN RODIČ, ako aj v rámci žiadosti o zapojenie sa do Projektu, na účely 
prvotného vyhodnotenia žiadosti o zapojenie sa do Projektu, zo strany NO JEDEN RODIČ. Tento s súhlas 
je možné kedykoľvek bez udania dôvodov a s okamžitou účinnosťou odvolať. 

 
Prečítal/a som si Informáciu o spracovaní a ochrane osobných údajov a Podmienky účasti na Projekte, ktorým 
som porozumel/a, a s ktorými súhlasím.   
 
 
V ......................................., dňa ...................................... 
 
 
......................................................................................... 
(podpis dotknutej osoby/zákonného zástupcu) 

                                                           
1 V prípade dospelej osoby políčko o dotknutej osoby vypĺňa táto osoba. V prípade dieťaťa je potrebné v políčku dotknutej osoby uviesť údaje 
dieťaťa, avšak súhlas na konci podpisuje zákonný zástupca/nositeľ rodičovských práv (napr. rodič, opatrovník). Pre účely udelenia súhlasu so 
spracúvaním osobných údajov sa pritom v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. pod pojmom dieťa rozumie dotknutá 
osoba, ktorá nedovŕšila 16 rokov. 
2 Údaje zákonného zástupcu/nositeľa rodičovských práv sa vypĺňajú len v prípade, že dotknutou osobou je dieťa. 


