
Čestné vyhlásenie


Dolupodpísaný/-á (zákonný zástupca)	............................................................................................................................
trvalý pobyt:				............................................................................................................................
telefonický kontakt 			............................................................................................................................ 
zákonný zástupca dieťaťa/žiaka 		............................................................................................................................
narodeného 				............................................................................................................................

čestne vyhlasujem:


že povaha mojej práce spadá do kategórie zamestnaní zaradených do kritickej infraštruktúry v zmysle zákona č. 45/2011 Z.z. zákon o kritickej infraštruktúre a  

Názov zamestnávateľa 		............................................................................................................................


alebo


že povaha mojej práce na základe rozhodnutia zamestnávateľa neumožňuje vykonávať prácu z domácnosti.

Názov zamestnávateľa 		............................................................................................................................





Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zároveň svojím podpisom na tejto listine udeľujem príslušnej škole / školskému zariadeniu / zriaďovateľovi dobrovoľne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu tu uvedenom, za účelom riadneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania, prevádzky školského zariadenia a ochrany zdravia.
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR 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).
Získavanie údajov prostredníctvom tohto čestného vyhlásenia slúži aj na overenie oprávnenia na vstup do vnútorných a vonkajších priestorov škôl a školských zariadení, ktoré je upravené v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77/2021 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. 
Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre účel uvedený vyššie udeľujem po dobu splnenia účelu alebo do odvolania súhlasu.





V .............................. dňa .............................                                   Podpis:

