SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Nadácia TV JOJ ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej
osoby (herca, herečky, autora/ky alebo výkonného umelca/umelkyne) v rozsahu fotografia, audio
záznam (zvukový záznam) alebo audiovizuálny záznam (video) na účely výroby marketingových
a/alebo propagačných materiálov pre aktivity nadácie a zverejnenie grafiky, fotografie, zvukového
záznamu, alebo videa na stránkach nadácie alebo sprostredkovateľov: po dobu min. 10 rokov. (Bližšie
informácie na stránke https://nadacia.joj.sk/GDPR)
V súvislosti s poskytnutím osobných údajov dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov (ktorej som
zákonným zástupcom) v rozsahu jej fotografia, zvukový alebo audiovizuálny záznam (video),
vyhlasujem, že:






som zákonným zástupcom dotknutej osoby – dieťaťa resp. osoby, ktorej osobné údaje sa
spracúvajú na tento účel (ďalej len „dotknutá osoba“),
som starší ako 18 rokov,
som oprávnený/á udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby
a prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať moje osobné údaje v rozsahu Meno a Priezvisko,
v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre účely udelenia súhlasu zákonného zástupcu so
spracovaním osobných údajov osoby mladšej ako 16 rokov..
pozorne som si prečítal/a podmienky pre spracovanie osobných údajov, vrátane práv
dotknutých osôb, v priloženom dokumente od Nadácie TV JOJ, ktorý som obdržal/a pri
udeľovaní súhlasu alebo na stránke nadácie https://nadacia.joj.sk/GDPR.

Na základe vyššie uvedeného týmto udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov ako dotknutej osoby v rozsahu uvedenom vyššie, ktoré budú Prevádzkovateľom
osobných údajov ďalej spracúvané na právnom základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby
za účelom ich zverejnenia v masovokomunikačných prostriedkoch alebo na internetových stránkach
po dobu min. 10 rokov, podľa zoznamu uvedenom na stránke nadácie https://nadacia.joj.sk/GDPR
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý/á svojho práva kedykoľvek a bezplatne odvolať svoj súhlas
so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby prostredníctvom elektronickej pošty na emailovej
adrese: GDPR@nadaciatvjoj.sk, alebo písomne na adrese Nadácia TV JOJ, Brečtanová 1, 831 01
Bratislava, a prevádzkovateľ je po odvolaní súhlasu povinný takto poskytnuté osobné údaje dotknutej
osoby bez zbytočného odkladu vymazať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
Súhlas udeľujem na dobu určenú pre naplnenie daného účelu uvedenú vyššie alebo do odvolania
svojho súhlasu.
Súhlasím

□

Nesúhlasím

□

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ....................................................... podpis...................
Súhlasím

□

Nesúhlasím

□

Meno a priezvisko dieťaťa:.......................................................... podpis....................

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

