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Informovaný souhlas

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Mateřské škole Kočička Kočí, okres Chrudim
(dále  jen  škola)  ke  shromažďování,  zpracovávání  a  evidenci  osobních  údajů  a  osobních
citlivých údajů o mém dítěti:

…………………………………………………………………………..  narozeném ……………………………………………..

ve smyslu evropského nařízení GDPR.

Pro udělení
souhlasu

zakřížkujte
Účel využití osobních údajů, pro které byl souhlas udělen

Číslo zdravotní pojišťovny pro případ úrazu ve škole nebo na školní akci a 
v případě pořádání školních akcí
Číslo bankovního účtu pro realizaci bezhotovostního styku při hrazení 
stravného

Pořizování fotografií a videí ze školních akcí a jejich zveřejnění na 
webových stránkách školy za účelem prezentace a propagace školy, 
pokud nebude podobizna dítěte spojena s jeho jménem

Umístění fotografií z akcí, které škola pořádá nebo kterých se škola 
účastní, na nástěnkách v prostorách školy
Zveřejňování výtvarných děl dětí, jejich výrobků a děl obdobné povahy na
výstavách a přehlídkách.
Zmínění svátků a narozenin při výuce a jejich vyvěšení v dané třídě, 
kterou žák navštěvuje

Organizování mimoškolních akcí, slevenky na hromadnou dopravu

Sdělování osobních údajů pro plavání

Svůj souhlas poskytuji  pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci
školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.

Souhlas poskytuji na celé období předškolního vzdělávání svého dítěte ve škole, a na dobu
nezbytnou pro zpracování, vědecké účely a archivaci. Škola nesmí bez zákonem stanovených
případů tyto osobní údaje a citlivé osobní údaje poskytnout třetím osobám a úřadům. Škola
tyto  údaje  zabezpečí  před  neoprávněným  či  nahodilým  přístupem  a  zpracováním,  před
změnou, zničením, zneužitím či ztrátou.
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Byl(a) jsem poučen(a) o svých právech (právo svobodného souhlasu, právo odvolat souhlas,
právo  přístupu  k  těmto  údajům,  právo  na  opravu,  právo  na  výmaz,  právo  na  omezení
zpracování,  právo  na sdělení,  které  údaje  jsou  zpracovávány  a  k  jakému  účelu  –  viz
Prohlášení o ochraně soukromí na webových stránkách školy). Dále potvrzuji, že jsem byl(a)
poučen(a) o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že  škola  provádí zpracování
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života dítěte/zák.
zástupce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování,  mohu požádat  uvedenou instituci  o vysvětlení,  požadovat,  aby byl
odstraněn takto vzniklý stav.  

Bližší informace o správci, pověřenci a právech najdete na webových stránkách školy http://
www.ms-koci.cz/ 

V …………………………………………. dne …………………………………………

Jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu zákonného zástupce dítěte

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis:

………………………………………………......
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