
Pokyny ku podpisom na prihláške 

 

Vážení koordinátori školského kola Biologickej olympiády, vážení pedagógovia, 

v prvom rade, Vám prajem všetko najlepšie v novom roku 2021...veľa zdravia a šťastia. 

 

Blíži sa nám okresné kolo Biologickej olympiády, ktoré sa podľa termínovníka bude konať 8.2.2021 

pravdepodobne dištančnou, t. j. online formou. 

V tejto súvislosti  Vás chcem informovať -  prihlášky do okresného kola musia byť podpísané žiakom a 

jeho zákonným zástupcom. Vieme, že v súčasnej nepriaznivej situácii, kedy prebieha dištančná forma 

výuky, máte problém tieto podpisy získať. Žiaľ, zákon GDPR nás k tejto povinnosti zaväzuje, preto by 

prihlášky mali byť podpísané. Bolo by ideálne, keby sa Vám podpisy podarilo získať - 

rodičia  môžu  prihlášky oskenovať alebo  odfotiť na mobil a fotku poslať v prílohe mailu. 

Ak by sa Vám podpisy získať nepodarilo,  v prílohe zasielame tlačivo (OK BiO-Súhlas zákon. zástupcu)  s 

jednoduchým vyjadrením rodiča, ale hlavne s jeho podpisom, čo je pre nás dôležité. Poprosím, tlačivo 

zasielajte len tým rodičom, od ktorých neviete získať prihlášku s potrebnými podpismi.  Je to jednoduchšia 

cesta najmä pre tých, ktorí doma nevlastnia tlačiareň, skener.  Dokument si nemusia vytlačiť, stačí tú 

vetu prepísať rukou na čistý papier, podpísať, odfotiť na mobil a fotku zaslať ako prílohu emailom. 

Alebo si ho môžu aj vytlačiť, vypísať, podpísať, odfotiť na  mobil  a fotku zaslať ako prílohu emailom.  

Ak by ste dané tlačivo chceli doručiť osobne, nie mailom, môžete tak urobiť, no v súčasnej dobe nie je 

vstup na pracoviská CVČ verejnosti povolený. Preto môžete tlačivo uložiť do obálky, ktorú označíte len 

heslom Biologická olympiáda a obálku vhodíte do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri hlavnom 

vchode pracoviska Popradská 86.   

Vieme, že táto forma je nesmierne náročná, no, žiaľ, nevieme Vám inak pomôcť. 

Konzultovali sme to s poradcami vo veciach GDPR - musíme to urobiť touto formou, inak by sme porušili 

zákon.  

Takto sa bude postupovať v prípade všetkých olympiád, realizovaných dištančnou formou, pri 

nevyhnutnosti podpisov. 

 

Prajeme Vám pekný deň.  

Ostávam s pozdravom. 

RNDr. Jana Drábiková, koordinátor OK BiO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA SÚŤAŽIACEHO DO OKRESNÉHO KOLA 
Biologická olympiáda, 55. ročník, školský rok 2020/2021 

 

*Meno a priezvisko súťažiaceho:  

  * Adresa trvalého bydliska:  

  * PSČ a obec:       

  *Telefón a e-mail:  

  * Názov a adresa školy:  

  * PSČ a obec školy:       

  * Ročník štúdia (trieda):   

  * Telefón a e-mail školy:  

 
 

 * Meno a priezvisko vyučujúceho, 
ktorý pripravoval súťažiaceho:  

  

* Kategória: 
 

C  D  
 

        * Súťažná časť: teoreticko-praktická  projektová   

        ** Úplný názov projektu:  

    

  ** Požiadavka na prístroje:  počítač  dataprojektor  reproduktory 

    iné (upresnite:)  

* hviezdičkou sú označené povinné údaje, ktoré je nutné uviesť do prihlášky, ** vypĺňajú len súťažiaci projektovej časti BiO 

Informácia o spracúvaní osobných údajov: 
Osobné údaje z tejto prihlášky zašle škola na adresu organizátora, ktorého určí príslušný okresný úrad (OÚ), resp. poverené centrum voľného času (CVČ). 
Osobné údaje budú spracúvané okresnou komisiou Biologickej olympiády, poskytnuté odbornej komisii vyššieho kola súťaže, organizátorovi, gestorovi 
a príslušnému okresnému úradu v sídle kraja. Adresár pracovníkov OÚ a CVČ zabezpečujúcich okresné a krajské kola POPS je zverený na www.iuventa.sk 
v časti: Olympiády / Dokumenty / Adresáre. 
Spracúvanie osobných údajov súťažiacich, ktorým bola odovzdaná nepeňažná alebo finančná cena, je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov 
organizátora súťaže podľa Článku 6 odseku 1 písmena f) GDPR1. Osobné údaje budú uchovávané najneskôr dovtedy, kým to bude potrebné na účel, na 
ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. 
Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo od organizátora súťaže žiadať o prístup k svojim osobným údajom; právo o opravu; právo na 
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; právo namietať na spracúvanie osobných údajov; právo na prenosnosť osobných 
údajov; a právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov: 
Podpisom tejto prihlášky súhlasím s organizačným poriadkom súťaže zverejneným na www.iuventa.sk v časti: „Olympiády / Olympiády a súťaže/ 
Biologická olympiáda / Organizačný poriadok“ a so spracúvaním mojich osobných údajov podľa Článku 6 odseku 1 písmena a) GDPR1 za účelom 
registrácie, organizácie priebehu, vyhodnotenia a zverejnenia výsledkov zo súťaže. 

 podpis zákonného zástupcu 
súhlas s účasťou na súťaži mimo sídla školy 

 podpis súťažiaceho 
súhlas s organizačným poriadkom  
a so spracúvaním osobných údajov 

 

 

 

Spracúvanie a zverejnenie osobných údajov vyučujúceho (v rozsahu meno, priezvisko), ktorý pripravoval súťažiaceho, je vykonávané podľa § 78 odseku 
3 zákona č. 18/2018 Z. z. v súvislosti s plnením pracovných povinností (pedagogická činnosť súvisiaca s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou). 
1 GDPR:  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 

 

Potvrdzujeme, že údaje uvedené v prihláške sú pravdivé. podpis riaditeľa školy, 
pečiatka školy 

 

 

Škola súťažiaceho zašle vyplnenú prihlášku na adresu organizátora okresného kola Biologickej olympiády.  
(adresu organizátora určí príslušný okresný úrad v sídle kraja, resp. poverené centrum voľného času) 

Organizátor: Centrum voľného času 

  Adresa, e-mail: Popradská 86 

  PSČ a obec: 0 4 0 1 1 Košice 
 


