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INFORMOVANÝ SOUHLAS
Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole Škvorec, okres Praha - východ
(dále jen škola) ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních
citlivých údajů o mém

dítěti_____________________________________________________narozenému ______________________

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen GDPR.
Pro udělení
souhlasu označte

ANO

-

NE

Účel využití osobních údajů, pro které byl souhlas udělen
Číslo zdravotní pojišťovny pro případ sjednání úrazového pojištění, úrazu ve škole
nebo na školní akci a v případě pořádání školních akcí a mimoškolních akcí.

Číslo bankovního účtu pro realizaci bezhotovostního styku při hrazení stravného a
úplaty za školské služby - školní družina.
Pořizování fotografií a videí ze školních a mimoškolních akcí a jejich zveřejnění na
webových stránkách školy za účelem prezentace a propagace školy, pokud nebude
podobizna dítěte spojena s jeho jménem a bude pouze ilustrační z akce.
Pořizování fotografií a videí ze školních a mimoškolních akcí a jejich zveřejnění v
propagačních materiálech školy a lokálním tisku za účelem prezentace školy,
pokud nebude podobizna dítěte spojena s jeho jménem.
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Umístění fotografií z akcí, které škola pořádá nebo kterých se škola účastní, na
nástěnkách v prostorách školy a školského zařízení.
Zveřejňování výtvarných a literárních děl žáků, jejich výrobků a děl obdobné
povahy na výstavách a přehlídkách, v prostorech školy.
Zpracování základních identifikačních údajů dítěte za účelem předání a zajištění
školních a mimoškolních akcí )plavecký, lyžařský, jazykový kurz, výlety, exkurze,
přednášky, sportovní hry, slevenky na hromadnou dopravu)
Zpracování základních identifikačních údajů dítěte pro testování znalostí a
dovedností (Scio přijímací zkoušky nanečisto, testování ČŠI)

ANO

-

NE

Zpracování základních identifikačních údajů dítěte za účelem pořádání a zajištění
školních a mimoškolních akcí )soutěže, olympiády)
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-
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Zpracování základních identifikačních údajů dítěte za účelem pořádání a zajištění
školy v přírodě, zotavovacích akcí, zahraničních pobytů, školních výletů.
Evidence osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě ze školní družiny (jméno,
vztah, tel.)
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Zpracování základních citlivých údajů souvisejících se zdravotním stavem dítěte
pro účely škol v přírodě, zotavovacích akcí, lyžařských a jiných kurzů včetně
předání nebo zpřístupnění lékařům nebo jiným oprávněným osobám.6
Poskytován poradenských služeb školního metodika prevence po celou dobu
školní docházky.
Poskytován poradenských služeb výchovného poradce po celou dobu školní
docházky.
Poskytován poradenských služeb speciálního pedagoga po celou dobu školní
docházky.

Svůj souhlas poskytuji pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci
školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání svého dítěte na Základní škole Škvorec, okres
Praha – východ, příspěvková organizace a na dobu nezbytnou pro zpracování, vědecké účely
a archivaci. Škola nesmí bez zákonem stanovených případů tyto osobní údaje a citlivé osobní
údaje poskytnout třetím osobám a úřadům. Škola tyto údaje zabezpečí před neoprávněným či
nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou, zničením, zneužitím či ztrátou.
Byl/-a jsem poučen/-a o svých právech (právo svobodného souhlasu, právo odvolat souhlas,
právo přístupu k těmto údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení
zpracování, právo na sdělení, které údaje jsou zpracovávány a k jakému účelu – viz
Informace o zpracování osobních údajů zveřejněné na stránkách školy). Dále potvrzuji, že
jsem byl/-a poučen/-a o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že škola provádí
zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
dítěte/zák. zástupce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedenou instituci o vysvětlení, požadovat,
aby byl odstraněn takto vzniklý stav.
Bližší informace o správci, pověřenci a právech najdete na webových stránkách školy
http://www.skolaskvorec.cz

V_____________________dne_____________________

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte
1) _________________________________________ podpis__________________________

2) _________________________________________ podpis__________________________

