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Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Základní škole a Mateřské škole Nečín 

se sídlem Nečín 70, okres Příbram, IČO 75033631, coby správci osobních údajů, souhlas se 

zpracováním níže uvedených osobních údajů a to pro níže stanovené účely. Souhlas poskytuji 

na celé období školní docházky mého dítěte ………..………..……………………….   

(jméno), narozeného ………………....  (datum narození) na této škole a na zákonem 

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

poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto citlivé 

údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.   

  

Účel zpracování Osobní údaj Souhlas 

ANO NE 
Pořizování a zveřejňování fotografií, videí, 

výtvarných a jiných autorských prací 

v prostorách MŠ/ZŠ, a to za účelem prezentace 

Fotografie dítěte 

v elektronické podobě 

  

Pořizování a zveřejňování fotografií, videí, 

výtvarných a jiných autorských prací na 

webových stránkách MŠ/ZŠ, a to za účelem 

prezentace a propagace školy na veřejnosti 

Fotografie dítěte 

v elektronické podobě 

  

Zveřejňování fotografií, videí, výtvarných a 

jiných autorských prací v regionálních i 

celostátních médiích, a to za účelem prezentace a 

propagace školy na veřejnosti 

Fotografie, audio či 

videozáznam dítěte, 

jméno a příjmení 

  

Uveřejnění fotografií v elektronické podobě: na 

sociálních sítích a na vzdáleném úložišti  

Fotografie dítěte 

v elektronické podobě 

  

Rozesílání hromadných informačních e-mailů  Jméno, příjmení, e-

mail  

  

Účast v soutěžích a olympiádách Jméno, příjmení, 

adresa, příp. fotografie 

  

Možnosti orientačního testování přítomnosti 

návykových látek v lidském organismu 

v průběhu školního roku. Způsob testování na 

přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, 

v přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin. 

Jméno, příjmení, třída, 

adresa, datum 

narození   

  

 

Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto 

osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před 

neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím 

či ztrátou. 

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i 

bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že 

poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly 

zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím 

nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, 

které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se 

zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu 

požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil 

takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo 

likvidaci osobních údajů. 
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Správce osobních údajů: Základní škola a Mateřská škola Nečín tímto v souladu 

s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, 

že: 

● osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, 

a to za výše uvedených podmínek, 

● při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému 

rozhodování ani k profilování. 

● Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, 

mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám, 

● Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce 

mohou zpracovávat Zpracovatelé, kteří mají podepsanou smlouvu o zpracování 

osobních údajů.  

● Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 

údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 

nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má 

právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u 

Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních 

údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

.  

V  ……………. dne …………………       

 

 

● Jméno a příjmení zákonného zástupce ________________________  Podpis _____________ 

 

● Jméno a příjmení zákonného zástupce ________________________  Podpis _____________ 


