
 
 
 
 
 
 

 
 
Základní škola a Mateřská škola Vysoký Chlumec  
příspěvková organizace  
Sídlo: Vysoký Chlumec 5, 262 52 Vysoký Chlumec 
IČ: 75030276 
 

 
 
Telefon: 315 315 081 
Datová schránka: bd97me 
Mail: skola@zsamsvysokychlumec.cz 
Web: www.zsamsvysokychlumec.cz 
 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů o dítěti a o zákonném zástupci 
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (dále jen ,,GDPR“) 

 
Souhlasím, aby správce:  

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Vysoký Chlumec 

IČO: 75030276 

Adresa sídla (dále jen správce): Vysoký Chlumec 5, 26252 

zpracovával osobní údaje o mém dítěti:  

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvale bytem:  

Tento souhlas uděluji jako zákonný zástupce k níže uvedeným účelům zpracování 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvale bytem:  

 
Na jak dlouho tento souhlas udělujete? 
Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu po dobu povinné školní docházky dítěte a po dobu trvání 
právní subjektivity organizace.  
 
Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?  
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření 
nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních 
údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých 
každodenních pracovních aktivit. 
 
Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro tyto účely, ke kterým uděluji souhlas (zaškrtněte křížkem 
účely, ke kterým udělujete souhlas): 
 
 1. Mimoškolní akce (např. výlety), a to zejména zpřístupnění osobních údajů dítěte třetím osobám 
zajišťujícím pro školu mimoškolní akce, a to v rozsahu, který je nezbytný pro zajištění organizace 
takových akcí (např. seznamy žáků pro zajištění slevy na dopravu). 
 
2. Organizace sportovních, vědomostních a jiných soutěží a olympiád, a to zejména zpřístupnění 
osobních údajů dítěte v soupiskách a přihláškách třetím osobám zajišťujícím a organizujícím soutěže, a 
to v rozsahu, který je nezbytný pro přihlášení, zařazení do kategorie a účast v soutěžích.  

3. Využití e-mailu zákonného zástupce za účelem zasílání informací o akcích pořádaných školou v roli 
organizátora nebo partnera. 



4.  Prezentace fotografií a videí zachycujících dítě při realizaci školních, mimoškolních aktivit a soutěží 
na webových stránkách školy. 

5. Prezentace fotografií, výkresů nebo jiných uměleckých výtvorů dítěte umístěných na nástěnkách, ve 
vitrínách.  

6.  Zveřejňování výsledků školní práce a úspěchů v rámci školních a mimoškolních soutěží a přehlídek, 
a to formou uvedení jména a příjmení, věku, ukázky práce, umístění v soutěži, fotografie či 
videozáznamu v propagačních materiálech školy, ve školním zpravodaji, na internetových stránkách 
školy, na nástěnkách umístěných ve škole, na veřejných výstavách pořádaných školou a v publikacích 
zabývajících se činností školy. 

7. Pořizování fotografií, video – či audiozáznamů za účelem dokumentace kulturních a soutěžních 
vystoupení. 

8. Pořizování fotografií, video – či audiozáznamů za účelem dokumentace pracovních (pedagogických) 
postupů v případech prezentace školy mimo vyučovací a výchovný proces (např. výstava školy, 
dokumentární film, zpravodajství).  

9. Číslo účtu zákonného zástupce pro účely zajištění plateb za školské služby poskytované žákům 
(stravování, kroužky, ŠD, mimoškolní aktivity, výlety atd.). 

 Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě.  
 
Můžete souhlas kdykoliv odvolat a co mohu vše dalšího požadovat?  
Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Odvolání souhlasu je nutné doručit 
písemně na výše uvedenou adresu. Odvolání souhlasu je účinné ode dne doručení na adresu sídla 
správce.  
Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má subjekt údajů právo: 

- požádat o přístup k osobním údajům, tj. informace o zpracování,  
- požádat o opravu, 
- požádat o výmaz („právo být zapomenut“), 
- požádat o omezení zpracování, tj. na zdržení se jakéhokoliv zpracování mimo uchování údajů  
- požádat o přenositelnost osobních údajů (tj. na vydávání zpracovávaných údajů v běžné 

používaném a strojově čitelném formátu)  
- na námitku,  
- nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. 

 
Projev vůle  
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné 
vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas výše uvedené organizaci ke zpracování shora 
vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek. 
 
Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování nevyplývá z jiného zákonného 
důvodu.  
 
Ve Vysokém Chlumci 
Dne  
 
__________________________________ 
  podpis zákonného zástupce  


