
 

 

Informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa 
   
Dolupodpísaný/á, ako zákonný/á zástupca/kyňa dieťaťa 
 
.......................................................................... 
(meno a priezvisko zákonného/ej zástupcu/kyne) 
 
súhlasím s preventívnym meraním zrakových parametrov môjho dieťaťa  
 
..................................................................... (meno a priezvisko dieťaťa) 
 
..................................................................... (vek dieťaťa) 
 
prístrojom Plusoptix.  
 
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o tom, že preventívne 
meranie zrakových parametrov prístrojom Plusoptix má diagnosticko - informatívny 
charakter, a že nenahrádza  odborné vyšetrenie u detského očného lekára.  
Zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s priebehom 
preventívneho merania  a uvedomujem si, že toto meranie nemôže mať negatívne 
následky na zdravie môjho dieťaťa.  
V prípade zistenia odchýlok od štandardných zrakových parametrov poskytnem ÚNSS 
kópiu certifikátu o výsledkoch preventívneho merania môjho dieťaťa. 
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov: 
Názov: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združenie 
IČO: 00683876 
Sídlo: Sekulská 1, 842 50  Bratislava 
e-mailový kontakt: unss@unss.sk 
 
Svojím podpisom beriem na vedomie nižšie uvedené informácie o spracúvaní mojich 
osobných údajov. 
 
Právnym základom na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov môjho dieťaťa, 
výsledkov preventívneho merania a mojich osobných údajov v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej 
„nariadenie GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je oprávnený 
záujem prevádzkovateľa spočívajúci v: 

 potrebe preukázania, že preventívne meranie zrakových parametrov dieťaťa 
bolo vykonané na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu 
dieťaťa, 

 potrebe preukázať počet vykonaných preventívnych meraní sponzorovi tohto 
programu, ak o to požiada, 

 možnosti posúdenia vývoja zrakových parametrov s časovým odstupom u detí, 
u ktorých pri prvom meraní boli zistené odchýlky od štandardných zrakových 
parametrov. 
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Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia detí, u ktorých bolo vykonané 
preventívne meranie zrakových parametrov a evidencia detí, u ktorých boli zistené 
odchýlky od štandardných hodnôt zrakových parametrov. 
 
Doba spracúvania osobných údajov je 3 roky. 
 
Spôsob spracovania osobných údajov je v listinnej podobe. 
 
Spracovanie osobných údajov prebieha u prevádzkovateľa – v sídle príslušného 
krajského strediska ÚNSS. Spracovanie je vykonávané jednotlivými poverenými 
zamestnancami ÚNSS. Všetky osoby, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, 
rešpektujú právo fyzických osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa 
platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. 
 
Súčasne prehlasujem, že som bol prevádzkovateľom riadne poučený o spracovaní 
a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé 
a sú ÚNSS poskytnuté dobrovoľne. 
 
Poučenie o právach fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov: 
Informácie o právach fyzických osôb pri spracúvaní och osobných údajov podľa článku 
13 Nariadenia GDPR sú zverejnené na web stránke ÚNSS na https://unss.sk/ochrana-
osobnych-udajov/ 
 
 
 

 

V    ............................, dňa: ..............................   
 
 
 
 
 
 
 
        

.................................................................. 
podpis zákonného/ej zástupcu/kyne 
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