
Jazdecký areál sv. Františka, Horné Hámre 283, 966 71 Horné Hámre 
__________________________________________________________________________________ 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU  

pre deti a jazdcov do 18 rokov 
 

Ako zákonný zástupca / zodpovedná osoba maloletého / maloletej,  

……………………………………………………………………………………………… 

(meno, priezvisko, dátum narodenia) 

svojím podpisom dávam súhlas k spracovaniu osobných údajov uvedených v tomto prehlásení 
na účely evidencie účasti na aktivitách realizovaných v Jazdeckom areáli sv. Františka, so 
sídlom Horné Hámre 283, 966 71 Horné Hámre (ďalej len „Jazdecký areál“), a tiež dávam 
výslovný a dobrovoľný súhlas k účasti môjho syna / mojej dcéry na hodinách jazdenia na koni, 
ako aj pri súvisiacej práci s koňom (napríklad čistenie, sedlanie, pohyb po Jazdeckom areáli), 
alebo na vození sa na koni, ktoré budú prebiehať v Jazdeckom areáli.  

Som si plne vedomý / vedomá možných rizík, prípadne možnosti zranení spojených s 
jazdectvom alebo vozením detí na koni a náležite riadnym poučením svojho dieťaťa 
zabezpečím, že moje dieťa bude dodržiavať stanovené bezpečnostné pokyny a bude mať na 
sebe ochranné pomôcky (jazdecká prilba, vhodná obuv), ktoré sú potrebné pre ochranu zdravia 
pri horeuvedených činnostiach.  

Zároveň potvrdzujem, že moje dieťa je v dobrom zdravotnom stave, netrpí žiadnou fyzickou či 
duševnou poruchou alebo chorobou, ktorá by mu bránila v účasti na jazdeckom výcviku, 
alebo iných aktivitách zahrňujúcich prácu s koňmi.  

Preberám všetku zodpovednosť za svoje dieťa a v prípade úrazu alebo inej ujmy na zdraví 
vzniknutej pri horeuvedených činnostiach, pri pohybe po Jazdeckom areáli alebo v rámci účasti 
na jazdeckých hodinách ako jazdec alebo divák nebudem vyvodzovať žiadnu zodpovednosť 
voči Jazdeckému areálu. 

Vyplnením osobných údajov udeľujem ako zákonný zástupca / zodpovedná osoba súhlas so 
spracovaním osobných údajov maloletého / maloletej v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona 
č. 18/2018 Z. z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 
Z. z. môžem kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov. Ďalej som bol/a/ 
informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov 
založeného na súhlase pred jeho odvolaním, t. j. pred poskytnutím súhlasu a tiež, že môžem 
súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako som ho udelil/a/. 
 

 

 V …......................................, dňa …...................................                                                                         

                                                                       

........................................................................... 

zákonný zástupca / zodpovedná osoba 

(meno, priezvisko a podpis)  


