
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

 

 
Správce 

osobních 

údajů 

Základní škola Velvary 

Školní 269, Velvary 273 24 

příspěvková organizace 

IČO: 70991651 

ID datové schránky: g7jma3p 

Statutární 

zástupce 

Mgr. Petr Došek 

e-mail: petr.dosek@zsvelvary.cz 

Tel.: 731 659 308 

Pověřenec pro 

ochranu osobních 

údajů 

Mgr. Petra Urbanová 

Tel.: 775 334 295 

Email: 

petra.urbanova@mestokralupy.cz 

 

 
 
Zákonný zástupce obdrží stejnopis souhlasu 
 

 

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), uděluji jako zákonný 

zástupce žáka  

Základní škole Velvary  …………………….. (dále jen škola) souhlas se zpracováním 

osobních údajů žáka…………………………………….., datum narození 

.……………………… 

 

Souhlas uděluji pro následující účely zpracování: 

 

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů žáka za účelem prezentace činnosti školy na 

webových stránkách školy, ve výroční zprávě a jiných propagačních materiálech školy, a to 

v rozsahu těchto osobních údajů:  

- jméno a příjmení žáka + třída + vizuální nebo audiovizuální záznam  

- portrétní fotografie. 

V souvislosti se zveřejňováním osobních údajů za účelem prezentace školy beru na vědomí, 

že škola je oprávněna zpracovávat vizuální a audiovizuální záznamy zachycující průběh 

školních akcí bez souhlasu zákonného zástupce žáka v případě, že se nejedná o portrétní 

fotografie žáka nebo v případě, že k těmto záznamům nejsou připojeny další identifikační 
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údaje zobrazené fyzické osoby. Škola velmi pečlivě vybírá vhodné vizuální a audiovizuální 

díla ke zveřejnění, s ohledem na ochranu práv žáků.  

 

Souhlas poskytuji na období: 

 vzdělávání mého dítěte na 1. stupni základní školy (1. až 5. třída) 

 

 Za účelem organizace mimoškolní akce (soutěže, přehlídky) souhlasím s předáváním 

osobních údajů žáka organizátorovi akce či dodavateli služeb spojených s touto akcí, a to 

v rozsahu těchto osobních údajů:  

- jméno a příjmení žáka 

- datum narození žáka. 

 

Škola může požadovat další osobní údaje (např. nezbytné pro zajištění cestovního pojištění 

dítěte - číslo cestovního pasu, rodné číslo). V takovém případě škola požádá zákonné zástupce 

o souhlas se zpracováním osobních údajů.  

 

Škola vždy pečlivě posuzuje rozsah předávaných osobních údajů a organizátorovi akce či 

dodavateli služby předá jen ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k zajištění účelu 

zpracování. 

 

Souhlas poskytuji na období: 

 vzdělávání mého dítěte na 1. stupni základní školy (1. až 5. třída) 

 

 Souhlasím se zpracováním e-mailové adresy pro zasílání informací o novinkách a akcích 

školy. 

 

 Souhlas poskytuji na období: 

 vzdělávání mého dítěte na 1. stupni základní školy (1. až 5. třída) 

 

  



Informace pro subjekt údajů: 

- Škola neposkytne osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu dalším subjektům, 

příjemcům či třetí straně, vyjma případů stanovených zvláštními právními předpisy. 

- Škola neposkytne osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu do třetí země nebo 

mezinárodní organizaci. 

- Škola bude zpracovávat osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu pouze pro 

účel, pro nějž byly získány. 

- Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti tohoto souhlasu nebo do doby 

odvolání tohoto souhlasu. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány. 

- Subjekt údajů (zákonný zástupce žáka) má právo požadovat přístup k osobním 

údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů má 

právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na soudní ochranu. 

- Na základě tohoto souhlasu nedochází ke zpracování získaných osobních údajů 

prostřednictvím automatizovaného rozhodování, včetně profilování. 

- Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů 

a to např. doručením tohoto textu škole: „Jako zákonný zástupce žáka 

………………………….., datum narození ……………………, třída …………….., tímto 

odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a žádám, aby Základní 

škola Velvary ……………… (dále jen škola), jakožto správce osobních údajů, dále 

nezpracovávala osobní údaje žáka za účelem ………………………………………………. 

a aby tyto osobní údaje škola nenávratně vymazala (či jinak odstranila) ze všech jejích 

databází. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Záznam školy: 

Souhlas byl zákonným zástupcem písemně odvolán dne …………………….. 

Příloha: písemné odvolání souhlasu 

 


