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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Základní škole, Příbram II, Jiráskovy sady 273, příspěvková 

organizace (dále jen „škola“), souhlas/nesouhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním osobních 

údajů, které jsem poskytl/la nebo poskytnu nad rámec zákonné povinnosti, ohledně žáka/yně, jehož/jejíž jsem 

zákonným zástupcem: 

Jméno a příjmení žáka  

Jméno a příjmení zákonného 
zástupce 

 

a to pro níže stanovené účely. 

*) Zaškrtněte souhlas (ANO) nebo nesouhlas (NE) 

Souhlas je udělen dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů (2016/679, dále jen GDPR) a to na níže uvedenou dobu od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto 

souhlasu. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Svým podpisem tohoto 

formuláře prohlašuji, že jsem byl poučen, zejména o svém právu: 

I. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), 

II. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR), 

III. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či 

jinak zpracovány (čl. 17 GDPR), 

IV. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), 

V. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), 

VI. na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely 

oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR), 

Osobní údaj: Účel zpracování: Souhlas *)      
ANO           NE 

1) Jméno a příjmení 
dítěte, rodné číslo, 
datum narození, 
bydliště, zdravotní 
pojišťovna dítěte, číslo 
cestovního dokladu 
atp.  

Zajišťování, organizace a realizace školních a mimoškolních aktivit 
pro žáky, zajištění BOZ žáků a případných zdravotnických služeb. 
Např. pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí, LVZ, tuzemské 
i zahraniční výjezdy žáků, vícedenní exkurze atp., dále pro účely 
uzavření smluv s pořadateli aktivit a cestovního pojištění, pokud je 
vyžadováno, v souladu se zákonem. 
 

  

2) Číslo bankovního 
účtu 

Pro potřeby bezhotovostního platebního styku - platby za ŠD, OZP 
ve zdr, příz. prostředí,  LVZ, zahraniční výjezdy, vzdělávací 
vícedenní exkurze (výlety) atd.  

  

3) Jméno a příjmení 
dítěte 

Prezentace a propagace aktivit školy (výtvarné a literární práce, 
vystupování žáků na veřejnosti atp.) 

  

4) Fotografie, audio či 
videozáznam dítěte  

Pořizování a zveřejňování fotografií, audio či videozáznamu, z 
aktivit školy souvisejících se vzděláváním, účasti v soutěžích, 
prezentace projektových programů atd., v rámci propagace školy 
(web, školní časopis, média, prezentace projektu např. v aule, 
divadle, kině, nebo v jiném podobném zařízení, vystupování na 
veřejnosti (Jiráskáček atp.)  
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VII. právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR). 

 

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně. 

Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy, a to pouze v míře nezbytné pro účely 

zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. V případech oprávněného 

zájmu a zpracováváním osobních údajů v souladu s legislativou není vyžadován souhlas zákonného zástupce.  

Tento souhlas poskytuji na celou dobu školní docházky. Zpracování osobních údajů se řídí obecnými informacemi 

o ochraně osobních údajů – Memorandem školy, zveřejněném na http://www.zsjs.cz/www/dokumenty/ochrana-

osobnich-udaju-gdpr/ 

Platnost souhlasu od 1. září 2019 

 

V …………………..………..…..  dne ……………..……..       ………………..……………………………………... 

                Podpis zákonného zástupce 
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