
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁREC U SKUTČE, OKRES CHRUDIM 

sídlo: Žďárec u Skutče 8, 539 73 Skuteč 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Já, níže podepsaný/á: ……………………………………………………………………………  

narozený/á ………………… trvale bytem .………………...………………………………….  

jako zákonný zástupce dítěte/žáka 

………………………………………………………………….. 

narozeného ………………………………....  

poskytuji Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče, okres Chrudim, se sídlem Žďárec 

u Skutče 8, 539 73 Skuteč, IČO 75016109 (dále jen „MŠ“ a „ZŠ“) v souladu s příslušnými 

právními předpisy na ochranu osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů a 

osobních údajů mého dítěte po dobu uvedenou pro níže vymezené účely zpracování: 

Účel zpracování 

Zpracovávané osobní údaje 

Doba poskytnutí 

souhlasu 

Souhlas 

*Nehodící škrtněte 

Organizace nepovinných školních a mimoškolních akcí 

(výletů, exkurzí, sportovních a výchovně vzdělávacích 

kurzů, zajištění ubytování a hromadných slev při těchto 

akcích) 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, třída 

Po dobu 

předškolní/školní 

docházky 

ANO NE 

Účast na soutěžích, sportovních akcí a grantových 

projektech včetně předání informací nutných pro 

zajištění akce pořádané jiným subjektem  

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, třída, informace 

o výsledcích, fotografie, obrazový či zvukový záznam 

Po dobu předškolní/ 

školní docházky a 3 

roky po jejím ukončení 

ANO NE 

Vystavení školních prací dítěte/ žáka na výstavách a 

přehlídkách  

Jméno, příjmení, škola, třída, věk 

Po dobu 

předškolní/školní 

docházky 

ANO NE 

Pořizování a zveřejnění fotografií, zvukových či 

obrazových záznamů dítěte/ žáka ze školních akcí za 

účelem propagace školy a její činnosti na webových 

stránkách, propagačních materiálech, školním časopise 

MŠ/ZŠ 

Jméno, příjmení, třída, fotografie, obrazový či zvukový 

záznam 

Po dobu předškolní/ 
školní docházky a 3 

roky po jejím ukončení 

ANO NE 

Komunikace se záchrannou službou v případě zranění či 

jiného akutního stavu dítěte/žáka. 

Zdravotní pojišťovna žáka 

Po dobu 

předškolní/školní 

docházky 

ANO NE 

Souhlas poskytuji na výše uvedenou dobu, příp. do odvolání souhlasu a na zákonem stanovenou 

dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.  

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. 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.  

http://zs-zdarec.cz/ 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že škola pořizuje a zveřejňuje ilustrativní/reportážní 

fotografie (video) ze školních akcí, výletů bez jmenného popisku. V těchto případech se 

nejedená o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR a nepodléhá souhlasu. 

 

 

 

 

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

                                                                                             podpis zákonného zástupce 

 

 


