
CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o., Lesná 15, 044 14 Čaňa 

Súhlas zákonného zástupcu 
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Prevádzkovateľ: 

zastúpený: 
IČO: 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA A UMELECKÁ AGENTÚRA ELÁN s.r.o., 
Lesná 15, 044 14 Čaňa (ďalej len CK) 
Mgr. Pavol Krausz, konateľ CK 
36 213 837 

Termín a názov tábora:  

Dolupodpísaný/-á zákonný zástupca (meno a priezvisko): 
............................................................................................................................................................................. 
dieťaťa: 
.................................................................................................................. dátum narodenia: .............................. 
dieťaťa: 
.................................................................................................................. dátum narodenia: .............................. 

SÚHLASÍM: 

1. s uvedením a sprístupnením  osobných údajov:  meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé
bydlisko, kontakt na zákonného zástupcu, zdravotný stav a stravovacie resp. iné obmedzenia
k povinnej dokumentácii v rámci tábora.
 ÁNO      NIE

2. s uskladnením kópie zdravotného preukazudieťaťa, ktorá je nevyhnutná pri poskytnutí prvej pomoci
dieťaťa počas aktivít a podujatí v tábore, na výletoch, exkurziách, súťažiach a iných aktivitách, ktoré
sú organizované v tábore.
 ÁNO      NIE

3. s uvedením a sprístupnením  osobných údajov:  meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko
pre ubytovanie,inštitúcie navštívené počas tábora, cestovné zľavy apod.
 ÁNO      NIE

4. s uvedením osobných údajov dieťaťa na zoznam detí v tábore pre rôzne súťaže: meno, priezvisko,
dátum narodenia, ktoré sú potrebné na zaradenie dieťaťa do jednotlivých súťažných kategórií aj
podľa veku.
 ÁNO      NIE

5. so zhotovovaním fotodokumentácie a videozáznamov z táborovej činnosti, na ktorých môže byť
zachytené/vyobrazené moje dieťa a súhlasím s použitím týchto diel výlučne na účely propagácie
CK v reklamných a propagačných materiáloch, na web stránke spoločnosti www.ckelan.sk,
https://www.facebook.com/ckelan/?ref=bookmarksa na https://www.facebook.com/cka.elan.
Uvedené diela nebudú použité v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
v rozpore s dobrými mravmi.

 ÁNO      NIE 

Môj súhlas1 je dobrovoľný a trvá do 31.8.2025, súhlas je platný na dané obdobie aj v prípade odhlásenia dieťaťa 
z tábora.  

Dátum: 

_________________________________________ 
  vlastnoručný podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

11 V zmysle § 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 


