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Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
Účastník - žiak/učiteľ 
Vypĺňa učiteľ a žiak v prípade, že ku dňu podpisu tohto dokumentu dovŕšil vek 18 rokov života.  

 
 
Meno a priezvisko:  _____________________________________________________________ 

Škola: _____________________________________________________________ 

 
Svojim podpisom súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania  
a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o., Junior Achievement o.p.s. (ďalej 
JA Czech) a Citi Foundation ako partnera súťaže k organizačnému zabezpečeniu súťaže JA Citi 
International Innovation Camp, ktorý sa uskutoční 10.  novembra 2020 v Bratislave, v súlade 
so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé. 
 
Podpis účastníka:  __________________________________ 
 
Ako uvedená, dotknutá osoba, svojím podpisom súhlasím s účasťou na danej aktivite, udeľujem  
v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas k ďalšiemu použitiu a prezentovaniu mojej 
práce, vyhotoveniu audovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu na účely ďalšieho 
vzdelávania pedagógov a žiakov, ako aj na marketingové účely (prezentáciu aktivity prostredníctvom 
sociálnych sietí, internetu, tlačových správ a pod.) neziskovej vzdelávacej organizácie Junior 

Achievement Slovensko, n.o., Junior Achievement o.p.s. (ďalej JA Czech) a Citi Foundation ako partnera 
súťaže. 
  
Podpis účastníka:  __________________________________ 

 
  

Zákonný zástupca účastníka - žiaka 
Vypĺňa zákonný zástupca v prípade, že ku dňu podpisu tohto dokumentu žiak ešte nedovŕšil vek 18 rokov 
života.  

 
Meno a priezvisko žiaka:  ____________________________________________________________ 

Škola žiaka:    ____________________________________________________________ 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ________________________________________________ 

 
Svojim podpisom súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania  

a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, Junior Achievement o.p.s. (ďalej JA Czech) a Citi 
Foundation ako partnera súťaže k organizačnému zabezpečeniu súťaže JA Citi International Innovation 

Camp, ktorý sa uskutoční 10.  novembra 2020 v Bratislave, v súlade so Zákonom na ochranu osobných 
údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé. 
 
Podpis zákonného zástupcu: ____________________________________ 
 
Ako zákonný zástupca účastníka/žiaka, svojím podpisom súhlasím s jeho/jej účasťou na danej aktivite  
a v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas k ďalšiemu použitiu  
a prezentovaniu jeho/jej práce, vyhotoveniu audovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu na 
účely ďalšieho vzdelávania pedagógov a žiakov, ako aj na marketingové účely (prezentáciu danej 
aktivity prostredníctvom sociálnych sietí, internetu, tlačových správ a pod.) neziskovej vzdelávacej 

organizácie Junior Achievement Slovensko, n.o., Junior Achievement o.p.s. (ďalej JA Czech) a Citi 
Foundation ako partnera súťaže. 

 
Podpis zákonného zástupcu: ____________________________________ 

 


