Základní škola
…………………………………………………………………………………………………
……………………………..

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto já,..............................................................................................(jméno a příjmení) jako
zákonný zástupce dítěte/žáka (jméno a příjmení ……………………………………………

dávám

souhlas

se zpracováním osobních údajů
a to správci osobních údajů, kterým je Základní škola…………………………………….…...,
se sídlem ……………………………………………………………………………………...,
(dále jen Správce), ke zpracování následujících osobních údajů svých a o mém dítěti ve smyslu
evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR:
› jméno, příjmení dítěte/žáka,
› fotografie (podobizna) dítěte/žáka,
› zvukový záznam,
› videozáznam,
› písemnosti a jiné projevy osobní povahy - výtvarné práce, slohové práce, hudební
vystoupení vytvořená dítětem/žákem,
› kontaktní údaje na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve
škole, školském zařízení (školní družina, školní jídelna) – e-mail, telefonní číslo,
datová schránka
› kontaktní údaje na zákonné zástupce, které nejsou shodné s adresou dítěte/žáka
(jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo),
› zdravotní pojišťovna dítěte/žáka – z důvodu komunikace v rámci BOZP,
› zdravotní stav žáka.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vzdělávání dítěte/žáka ve škole, pro kterou souhlas
se zpracováním osobních údajů zákonný zástupce poskytuje.
S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a výslovný souhlas.
Beru na vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním
emailu na…………………….cz, datovou zprávou na schránku Správce ID ……………….
nebo dopisem na výše uvedenou adresu sídla Správce.
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Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo:
› vzít souhlas kdykoliv zpět,
› požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,
› požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
› vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,
› požadovat výmaz těchto osobních údajů,
› požadovat omezení zpracování osobních údajů,
› v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů se obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).
Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím, nebo se budu domnívat, že Správce
nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat Správce nebo zpracovatele,
aby odstranil vzniklý stav.
Podpisem zároveň stvrzuji, že další osoby oprávněné vykonávat rodičovskou odpovědnost
a práva zákonného zástupce dítěte (např. druhý zákonný zástupce) byly s vyjádřením takového
souhlasu seznámeny a souhlasí s tím taktéž.
Více informací o tom, jak Správce pracuje s osobními údaji, naleznete v dokumentu Prohlášení
o ochraně osobních údajů. Dokument je dostupný v elektronické podobě na výše uvedených
internetových stránkách Správce, nebo v listinné podobě v budově sídla Správce, v kanceláři
sekretariátu
školy.
Funkci
pověřence
pro
ochranu
osobních
údajů
vykonává…………………………., osoba určená pro jednání za pověřence:………………
tel.: …………………………….., e-mail: ………………………………………………………

jméno a příjmení zákonného zástupce
(hůlkovým písmem)

podpis zákonného zástupce
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