Souhlas se zpracováním osobních údajů na školní rok ……../……..
žáka/žákyně……………………………………………………………………….……..
Dávám svůj souhlas Naší základní škole, z.ú. (dále jen „škole“) ke shromažďování a evidenci osobních
údajů a osobních citlivých údajů mého dítěte ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně
osobních údajů v platném znění a dále dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ‐ obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas poskytuji pro zpracování těch
osobních údajů, které jsou v tomto souhlasu uvedeny.
Tímto jsem si vědom skutečnosti, že data, která škola uchovává a zpracovává v souladu se zvláštními
právními předpisy, zejména se zákonem č. 561/2004, „školským zákonem“ takovýto souhlas
nevyžadují.
Délka trvání souhlasu je přímo vázána na obdobím školní docházky dítěte docházejícího na denní bázi
nebo žáků na domácím vzdělávání s výjimkou souhlasu dle bodu č. 7. Souhlas je na základě doporučení
MŠMT obnovován každý rok vždy na aktuální školní rok.
Pro užití vizuálního materiálu na účely reklamních plakátů, letáků a placené reklamy tento souhlas
neslouží a identifikace dítěte na podobných materiálech bude znemožněna potřebnou úpravou,
případně bude vyžadován zvláštní souhlas se zpracování vizuálního a jiného záznamu pro komerční
účely.
Byl jsem poučen o právech podle zákona a zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i
bez udání důvodů o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu a o tom, že poskytnutí
osobního údaje je dobrovolné. Dále právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a
k jakému účelu.
1)

údaje o účasti žáka na soutěžích a olympiádách

2)

propagace školy a třídy ‐ foto a video na webové stránce školy
www.naseskola.eu a profilu na sociálních sítích školy

ANO / NE

(např. FB)

ANO / NE

3)

zveřejnění výtvarných a jiných děl na veřejných výstavách

ANO / NE

4)

fotografie v hromadných e‐mailech aktuálním rodičům spolužáků třídy

ANO / NE

5)

uschování seznamu jmen osob, jež mohou vyzvedávat žáka z družiny

ANO / NE

6)

údajů souvisejících s organizací výletů, škol v přírodě a pod akcí

ANO / NE

7)

v případě, že žák nedokončí celý školní ročník, uděluji souhlas obdobně (s
ohledem na přítomnost dítěte na společných třídních fotografiích a na fotkách
z akcí dětí, které ve škole nadále pokračují) s užitím společných fotografií dle
výše specifikovaných případů, do doby ukončení uvedeného školního roku.

………………………………………………….
Zákonný zástupce žáka

ANO / NE

………………………………………………….
Zákonný zástupce žáka

……………………………………………………………
Podpis žáka – v případech umožňovaných zákonem

