
Prevádzkovateľ:  Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10, 040 01 Košice 

IČO: 031305288 

Osobné údaje spracovávané v rámci evidovaných informačných systémov Evanjelického 

gymnázia Jana Amosa Komenského  v Košiciach podliehajúce dohľadu zodpovednej 

osoby v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 
Osobné údaje spracúvané v súlade s ods. 3 a ods. 6 § 11 a § 157 a 158 zákona č. 245/2008 Z.z.  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

 
Žiak 

meno priezvisko rodné priezvisko 

rodné číslo dátum narodenia miesto narodenia okres narodenia štát narodenia 

zákaz pobytu* 

áno 

nie 

Okres () Druh pobytu cudzincov* 

trvalý 

prechodný 

národnosť štátne 

občianstvo 

pohlavie* 

žena 

muž 

adresa trvalého bydliska 

ulica a číslo PSČ mesto 

okres 

kraj 

štát 

adresa bydliska, z ktorého žiak dochádza do školy (ak je iná ako adresa trvalého bydliska) 

ulica a číslo PSČ mesto štát 

adresa bydliska pre účely komunikácie (ak je iná ako adresa trvalého bydliska) 

ulica a číslo PSČ mesto štát 

kontakt na účely komunikácie 
číslo - mobil e-mailová adresa 

x) Cirkevná príslušnosť žiaka xx) Záujmová činnosť 
 

 

 

Údaje označené  x) a xx) zákonný zástupca nie je povinný vyplniť. Škola ich spracúva len na základe súhlasu 

dotknutej osoby 
 

Zákonný zástupca č.1 
titul pred meno priezvisko titul za rodné priezvisko 

rodné číslo dátum narodenia miesto narodenia okres narodenia štát narodenia 

dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia 

za mŕtveho 

národnosť štátne 

občianstvo 

pohlavie* 

žena 

muž 

zákaz pobytu* 

áno 

nie 

druh pobytu* 

trvalý 

prechodný 

 spôsobilosť na právne úkony* 

áno 

nie 

rodinný stav* 

slobodný(á)                ženatý/vydatá 

rozvedený(á)              vdovec/vdova 

adresa bydliska 

ulica a číslo PSČ mesto štát 

najvyššie dosiahnuté vzdelanie** kontakt na účely komunikácie 
číslo - mobil e-mailová adresa 

 

 



Zákonný zástupca č.2 
titul pred meno priezvisko titul za rodné priezvisko 

rodné číslo dátum narodenia miesto narodenia okres narodenia štát narodenia 

dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia 
za mŕtveho 

národnosť štátne 
občianstvo 

pohlavie* 

žena 

muž 

zákaz pobytu* 

áno 

nie 

druh pobytu* 

trvalý 

prechodný 

 spôsobilosť na právne úkony* 

áno 

nie 

rodinný stav* 

slobodný(á)                ženatý/vydatá 

rozvedený(á)              vdovec/vdova 

adresa bydliska 

ulica a číslo PSČ mesto štát 

najvyššie dosiahnuté vzdelanie** kontakt na účely komunikácie 
číslo - mobil e-mailová adresa 

* nehodiace sa preškrtnite 
** hodnota z číselníka podľa ISCED97 (http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//JE/ciselniky/stdvzd.xls) 

 

 

     Účel spracovania osobných údajov, ich rozsah a spracovateľské operácie s nimi sú obsiahnuté v Evidencii 

informačného systému žiaci, pedagogická dokumentácia. Všetky operácie s osobnými údajmi, ktoré  nie sú 

realizované na základe osobitného predpisu (školský zákon a pod.) sú vykonávané výlučne na základe súhlasu 

dotknutej osoby. Pedagogická dokumentácia je súčasťou registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 

a registratúrach. 

 

 

 

Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé. 

        

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

                       Zákonný zástupca č. 1 

 

 

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

                                             Zákonný zástupca č. 2 

 

 

     Dole podpísaný zákonný zástupca týmto dávam Evanjelickému gymnáziu J.A.Komenského, Škultétyho 10, 

040 01 Košice výslovný a bezvýhradný súhlas na spracúvanie nasledujúcich osobných údajov žiaka na uvedený 

účel: 
x)   Cirkevná príslušnosť žiaka – údaje slúžia na štatistické spracovanie pre zriaďovateľa (BÚ VD ECAV) a sú 

sprístupňované iba triednemu učiteľovi 
xx) Záujmová činnosť žiaka – údaje slúžia k rozvoju žiaka prostredníctvom organizovania záujmovej činnosti na 

škole  

 

     Predmetný súhlas sa udeľuje do skončenia školskej dochádzky žiaka u Prevádzkovateľa. Dovtedy majú zákonní 

zástupcovia možnosť kedykoľvek svoj súhlas  písomne alebo elektronicky odvolať. 

   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 č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

       

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

                       Zákonný zástupca č. 1 

 

 

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

                                            Zákonný zástupca č. 2 

 

V Košiciach dňa: ....................................... 

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/JE/ciselniky/stdvzd.xls

