Naše základní škola, z. ú., Pode Zděmi 402, 267 27 Liteň, IČO: 048 26 043,
RET IZO školy: 691009040

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
žáka/žákyně …………………………………………………………………………
Beru na vědomí, že základní škola, jejíž činnost vykonává Naše základní škola, z.ú. (dále jako „škola“
nebo „správce“) bude zpracovávat osobní údaje mé a mého dítěte, které jsou nezbytné pro splnění
právní povinnosti ve smyslu ustanovení zákona č. 110/2019 Sb, o zpracování osobních v platném znění
a dále dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně
osobních údajů.
Škola zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce
vztahuje, to zejména dle zákona č. 561/2004, zákon o základní, středních a vyšších odborných školách
(Školský zákon), dalších zákonů a právních norem.
Beru na vědomí, že v průběhu vzdělávání mého dítěte vznikají fotografie související s různými akcemi
veřejného charakteru, na které jsou zváni rodiče a širší veřejnost, stejně jako z výuky. Běžné zveřejnění
takových ilustrativních záběrů na webových stránkách školy www.naseskola.eu nevyžaduje zvláštní
souhlas, jelikož se jedná o oprávněný zájem správce.
Beru také na vědomí, že škola pro komunikaci mezi rodiči využívá uzavřené whats up skupiny, v rámci
kterých sdílí fotografie z výuky a akcí školy.
POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má:
Právo na přístup k osobním údajům- Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům
zpracovávaným správcem.
Právo na opravu - Subjekt údajů může požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
Právo na výmaz - Subjekt údajů může požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za
podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
Právo odvolat souhlas - Subjekt údajů může kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a
zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně
není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
Právo vznést námitku- Pokud správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých
oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se
ho týkají.
Právo na omezení zpracování- V určitých případech může subjekt údajů požadovat, aby Správce omezil
prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů).
Právo na přenositelnost údajů- Subjekt údajů může požádat, aby MÚ předal subjektu údajů či třetí
osobě osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické
podobě.

Naše základní škola, z. ú., Pode Zděmi 402, 267 27 Liteň, IČO: 048 26 043,
RET IZO školy: 691009040

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o svých právech viz POUČENÍ O PRÁVECH
SUBJEKTU ÚDAJŮ a dávám svůj souhlas základní škole, jejíž činnost vykonává Naše základní
škola, z. ú., Pode Zděmi 402, 267 27 Liteň, IČO: 048 26 043, RET IZO školy: 691009040 (dále
jen „škole“) ke zpracování osobních údajů mého dítěte v následujících případech:
1) Zveřejňování fotografií a propagace třídy na webové stránce
spřátelené školy www.zsradostna.cz
ANO/NE
2) propagace školy a třídy na Facebooku školy a Facebooku
spřátelené školy ZŠ Radostná
ANO / NE
3) zveřejnění výtvarných a jiných děl na veřejných výstavách

ANO / NE

4) údajů souvisejících s organizací výletů, škol v přírodě apod. akcí ANO / NE

V ______________________ dne __________________

Podpis zákonných zástupců dítěte:

............................................................

...............................................................

(jméno tiskací)

(jméno tiskací)

