Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim
zs.smetanova@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028
Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný/á: ……………………………………………………………………………
narozený/á ………………… trvale bytem .………………...………………………………….
jako zákonný zástupce dítěte …………………………………………………………………..
narozeného ………………………………....
poskytuji Základní škole, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim, se sídlem Smetanova 304, 539 73
Skuteč, IČ 75016028 (dále jen „škola“) v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu
osobních údajů, jakož i ve smyslu § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů souhlas se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů mého dítěte pro
níže vymezené účely zpracování:
Zpracovávané osobní
údaje
Jméno, příjmení, třída,
fotografie, obrazový či
zvukový záznam
Jméno, příjmení, třída,
fotografie

Účel zpracování
Uveřejnění fotografií, zvukových či obrazových záznamů
žáka ze školních akcí za účelem propagace školy, její
činnosti a úspěchů na oficiálních webových stránkách školy
Uveřejnění fotografií ze školních akcí za účelem propagace
školy, její činnosti a úspěchů v propagačních materiálech a
na nástěnkách v prostorách školy.

E-mailová
adresa
Zasílání informací o různých doplňkových akcích školy.
zákonného zástupce

Souhlas
*Nehodící škrtněte
ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky a 3 roky po jejím ukončení, příp. do odvolání souhlasu.
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a že tento
souhlas mohu kdykoli písemně odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze
souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Dále jsem byl/a poučen/a o mém právu na přístup k osobním údajům, které o mě či mém dítěti škola
zpracovává, právu na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz
či omezení nezasahuje do zákonných povinností školy či jiných subjektů zpracovávat osobní údaje, a o
právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení povinností na ochranu
osobních údajů.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že škola pořizuje ilustrativní fotografie (video) ze školních akcí,
ze kterých není možné určit totožnost žáka, například celkové fotografie a záběry ze třídy, z akce.
V těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku a nepodléhá
souhlasu.
Byl/a jsem informován/a o tom, že práva a povinnosti subjektu údajů se řídí Obecným nařízením (EU)
2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), příp. občanským zákoníkem č. 89/2012 (reportážní
fotografie). Podrobné informace o zpracování osobních údajů na škole a možnostech uplatnění práv
naleznu na webových stránkách školy. www.zs-smetanova.cz
V …………………….. dne ……………

………………………………………..
podpis zákonného zástupce

