
Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Já,………………………………………………………………………………………………………………………………♥ 

 tímto uděluji souhlas Základní škole a Mateřské škole Vitice, okres Kolín,Vitice 15, 281 06, p.o. 

se zpracováním osobních údajů mého syna/mé dcery 

…………………………………………………………………………………………………………………………………♥ 

a to těchto osobních údajů a za uvedeným účelem: 

jméno a příjmení, 

škola a třída, ve které 

se dítě vzdělává, 

výsledky dosažené v 

soutěžích 

 datum narození, 

bydliště žáka 

  

• za účelem propagace školy a její činnosti na jejích webových 

stránkách, listinných a propagačních materiálech školy (např. školní 

časopis, letáky)              ANO □  NE □ 

• za účelem organizace průběhu školního kola soutěží, kterých se 

zúčastní v průběhu vzdělávání ve škole 

              ANO □  NE □ 

• za účelem předání osobních údajů pořadatelům vyšších kol 

soutěží 

             ANO □  NE □ 

•  předáváním osobních údajů syna-dcery třetí straně (organizátor, 

dopravce, poskytovatel ubytování, OU Vitice, apod.) za účelem 

organizování vybraných aktivit (výlety, lekce plavání, školy v přírodě 

apod.). 

    ANO □  NE □ 

 

 

Údaj o zdravotní 

pojišťovně 

  

• za účelem předání údajů rychlé záchranné službě v případě zranění či 

jiného akutního stavu dítěte 

              ANO □  NE □ 



  

fotografie a audio-a 

videozáznamy 

pořízené v průběhu 

vzdělávání nebo na 

akcích mimo školu 

  

• za účelem propagace školy a její činnosti na webových stránkách školy,  

listinných a propagačních materiálech (např. školní časopis, letáky)              

ANO □  NE □ 

  

emailová adresa žáka 

emailová adresa 

zákonného zástupce 

  

• za účelem organizace průběhu školního kola soutěží, kterých se Vaše dítě 

zúčastní v průběhu vzdělávání               

       ANO □  NE □ 

• za účelem předání osobních údajů pořadatelům vyšších kol soutěží 

             ANO □  NE □ 

• za účelem rozesílání zpráv v případě mimořádných situací ve škole 

prostřednictvím obecního úřadu 

ANO □   NE □ 

 

Pokud souhlasíte s veškerým výše uvedeným zpracováním osobních údajů Vašeho dítěte, prosím zaškrtněte 

zde: □ 

A to na dobu docházky Vaší ratolesti do školy a  dále s uložením těchto údajů po dobu uložení dokumentace, 

ve které je osobní údaj zaznamenán, v Základní škole  a Mateřské škole,Vitice, příspěvkové organizaci dle 

spisového a skartačního řádu. 

Beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemným prohlášením či e-mailem. 

…………………………………………………….(místo a datum) 

…………………………………………………… 

(podpis zákonného zástupce) 



♥ - doplňte jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště 

 

Poznámky 

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

• Na základě souhlasu je zpracováván osobní údaj dítěte, žáka „zdravotní pojišťovna“ pro účely efektivní 

komunikace s lékařem, záchrannou službou. V případě zasílání záznamu o úrazu se však dle § 4 odst. 1 

písm. a) a odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění 

pozdějších předpisů, záznam o úrazu zasílá zdravotní pojišťovně žáka. To znamená, že v daném 

případě se údaj o zdravotní pojišťovně žáka zpracovává na základě plnění právní povinnosti, která se na 

správce vztahuje. 

• Podle materiálů MŠMT se „číslo účtu“ evidované v rámci školního stravování v ZŠ „za účelem potřeby 

bezhotovostního hrazení stravného škole“ zpracovává na základě uděleného souhlasu.[1]  Zpracování „čísla 

účtu“ pro účely platby školního stravování se chápe jako osobní údaj, který je nezbytný pro zajištění plnění 

povinností svým smyslem odpovídající plnění smlouvy (např. pro účely platby, vrácení přeplatku), tj. bez 

udělení souhlasu subjektu údajů. 

• . V ZŠ a MŠ  Vitice chápeme tento souhlas jako udělený po celou dobu docházky dítěte do zařízení. 

Zákonní zástupci jsou seznámeni s možností odvolatelnosti souhlasu. 

• Pokud je např. souhlas se zpracováním jména a příjmení žáka, třídy a výsledku v soutěži za účelem 

propagace ve školní kronice a následně po dobu uložení školní kroniky ve spisovně, pak je ve školní kronice 

proveden zápis s použitím jména a příjmení, žáka, třídy a výsledku v soutěži ve školním roce (pro který byl 

souhlas udělen) a spolu se školní kronikou (jako celkem) je uložen ve spisovně po dobu uvedenou ve 

spisovém a skartačním řádu (např. 10 let po posledním zápisu). 

• Uložení dokumentace, ve které jsou uvedeny osobní údaje, ve spisovně školy je také zpracováním 

osobních údajů (viz čl. 4 odst. 2 Nařízení). Zpracování osobních údajů je ukončeno výmazem osobních údajů, 

resp. zničením fyzického nosiče osobních údajů. 

 

 

 


