
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Jméno a příjmení (zákonného zástupce): 

Jméno žáka:       Datum narození: 

Tímto dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Nymburk, Letců RAF 1989, příspěvková 

organizace (dále jen „Správce“) k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a zvláštní údaje 

mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

v platném znění a ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) s účinností od 25. 5. 2018. 

 Poskytuji souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence/intervence sociálně 

patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti 

psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. 

 ANO  x  NE 

 

 Poskytuji souhlas s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek 

v organismu dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného 

ohrožení jeho zdraví. 

 ANO  x  NE 

 

 Poskytuji svůj souhlas s uvedením zdravotní pojišťovny žáka z důvodu potřeby komunikace 

v rámci BOZP. 

 ANO  x  NE 

 

 Poskytuji svůj souhlas s poskytnutím čísla bankovního účtu pro účely bezhotovostního 

hrazení stravného ve školní jídelně. 

 ANO  x  NE 

 

 Poskytuji svůj souhlas se zveřejňováním fotografií mého dítěte na webových stránkách školy, 

v propagačních materiálech školy, včetně školního Facebooku z důvodu prezentace školy. 

 ANO  x  NE 

 

 Poskytuji svůj souhlas se zveřejňováním jména, příjmení, třídy a dosažených výsledků mého 

dítěte z důvodu informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže, olympiády, 

sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu, školním Facebooku, školních publikacích, 

nástěnkách a jiných veřejně dostupných prostorách ve škole. 

 ANO  x  NE 

 



 Poskytuji svůj souhlas s vystavením výtvarného díla nebo dítěte na výstavě z důvodu 

prezentace školy. 

 ANO  x  NE 

 

 Poskytuji svůj souhlas s poskytnutím kontaktních údajů zákonného zástupce (jméno, 

příjmení, e-mail) pro účely zasílání informací o doplňkových aktivitách (workshopy, 

nepovinné školní akce). 

 ANO  x  NE 

 

Udělené souhlasy poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem 

stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje, příp. do odvolání 

tohoto souhlasu. 

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovat rovněž prostřednictvím 

určených zpracovatelů, jejichž seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny 

pouze oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné 

pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. 

Jsem si vědom/a, že mám právo: 

 vzít souhlas kdykoli zpět 

 požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů 

 požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o mé osobě/dítěti zpracovává 

 vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat či opravit 

 umožnit přenositelnost osobních údajů 

 v případě pochybnosti o dodržování povinnosti souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na Pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na dozorový Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

 

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů 

prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné. 

 

V____________________________dne_______________ 

 

         ______________________ 
             podpis zákonného zástupce 

 

 

*správnou volbu zakroužkujte 


