
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Správce údajů: 

ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí 

Sídlo: Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí 

IČO: 47014491 

Tel.: +420 311 240 400 

E-mail: skola@zsnovestraseci.cz 

Web: www.zsnovestraseci.cz 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Jméno: Petr Štětka 

Tel.: +420 227 031 495 

E-mail: gdpr@bdo.cz 

 (dále jen ,,Škola‘‘) 

 

Souhlas udělujete se zpracováním osobních a kontaktních údajů (zakroužkujte): 

 

1) Fotografie, videozáznam a zvukový záznam žáka (dítěte); 

 

Kde a za jakým účelem se bude zpracování dít: 

 Osobní údaj ve formě fotografie, videozáznam a zvukový záznam žáka (dítěte) bude 

zpracováván za účelem prezentace Školy na webových stránkách Školy, ve školním časopisu 

a sociálních sítí Školy (zejm. Facebook a Instagram). 

  Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu trvání docházky žáka (dítěte) ve Škole.

   

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

2) Umělecké práce žáka (dítěte); 
 

 Kde a za jakým účelem se bude zpracování dít: 

 Osobní údaj ve formě uměleckých prací žáka (dítěte), zejm. výtvarné a literární práce, bude 

zpracováván za účelem prezentace na webových stránkách Školy, ve školním časopisu, 

sociálních sítí Školy (zejm. Facebook a Instagram) a v budově školy. 

 Osobní údaj ve formě uměleckých prací žáka (dítěte) zejm. výtvarné a literární práce může být 

předán třetím stranám z důvodu účasti na školních soutěžích (organizátorům soutěží). 

  Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu trvání docházky žáka (dítěte) ve Škole. 

 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM 

 

Proč potřebujeme Váš souhlas?  

Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v souladu s platnými zákony a za 

pomoci dalších zpracovatelů. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní 

povinnosti.   

 

Co jsou osobní údaje?  

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být 

jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například fotografie určitého 

člověka.  



 

Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?  

Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem Škole. Výše 

uvádíme naše podrobnější identifikační údaje.   

 

Můžete souhlas odvolat?  

Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena 

zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.  

 

Právo na přístup k osobním údajům: 

Máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu, doplnění, výmaz, přenositelnost těchto 

údajů, jakož i na další práva stanovená kapitolou III Nařízení GDPR. 

 

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?  

Výše uvedené osobní údaje nebudou předány žádné další straně a budou zpracovávány pouze pro výše 

uvedené účely. 

 

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 tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních 

pracovních aktivit. 

 

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?  

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

osobních údajů. Níže uvádíme podrobnější kontaktní údaje. 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7  

IČO: 70837627  

Tel.: +420 234 665 111  

 

Projev vůle  

Já, níže podepsaný(á) …………………………………………………………………………………………, nar. …………….., 

bytem ………………………………………………………………………………………………………….. prohlašuji, že jsem plně 

porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle svým podpisem 

jednoznačně uděluji souhlas Škole, ke zpracování shora vymezených osobních údajů mého 

syna/dcery…………………………………………………………………………………………….za  výše uvedených podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

              Podpis 

 


