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Výslovný 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 „ZŠ“) v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu
osobních údajů výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a zvláštní
kategorie osobních údajů (tzv. citlivé údaje) mého dítěte za účelem:
 Poskytování poradenských služeb výchovným poradcem, psychologem, speciálním
pedagogem, asistentem pedagoga, metodikem prevence, v rámci kterých mohou být
zpracovávány osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů získané zejména
z „doporučení“ poskytnutých příslušným školským poradenským zařízením.
 ZŠ zpracovává osobní údaje i zvláštní kategorie osobních údajů v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve
školách a školských poradenských zařízeních.
 Souhlas poskytuji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery, příp. do odvolání souhlasu a na
zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.
 Údaje zpracovávané za tímto účelem jsou poskytovány pověřeným pedagogickým pracovníkům
ZŠ a nejsou předány žádným dalším příjemcům, vyjma situací, kdy tak ukládá zvláštní zákon.
Byl/a jsem poučen/a o tom, že tento souhlas mohu kdykoli písemně odvolat, tím však není dotčena
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání
souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které škola zpracovává na základě jiného
právního základu, než je souhlas.
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 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 informován/a o tom, že práva a povinnosti subjektu údajů se řídí Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů č. 2016/679, tzv. GDPR. Podrobné informace o zpracování osobních
údajů na škole a možnostech uplatnění práv naleznu na webových stránkách školy.

V …………………….. dne ……………

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

