
Základní škola a Mateřská škola Vrchotovy Janovice 95, 257 53 Vrchotovy Janovice 

telefon. 317835142                      email: info@vrchotovyjanovice-skola.cz 

IČO: 75033402 

 
Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby  

 
Já, níže podepsaný zákonný zástupce (dále jen dále zástupce subjektu), vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Základní 
a Mateřské škole Vrchotovy Janovice (příspěvková organizace) coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním těchto 
osobních údajů subjektu, kterým je nezletilá osoba (žák Základní a Mateřské školy Vrchotovy Janovice, příspěvková organizace): 
 

• Jméno a příjmení 
subjektu: 

 

• Datum narození 
subjektu: 

 

 
Souhlas uděluji pro zpracování uvedených osobních údajů pro tyto účely: 
 
 

Účel – použitý údaj vhodné zaškrtněte 

ANO NE 
aby podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkající se mého dítěte pořízené 
během výchovně vzdělávacího procesu byly v průběhu jeho školní docházky zveřejněny na webových 
stránkách školy a v dalších materiálech, které prezentují činnost školy – 1)  

  

aby písemnosti (slohy, články apod.) týkající se mého dítěte pořízené během výchovně vzdělávacího 
procesu byly v průběhu jeho školní docházky zveřejněny na webových stránkách školy a v dalších 
materiálech, které prezentují činnost školy 1) 

  

s účastí mého dítěte na dotazníkových šetřeních pro potřeby sběru dat pro seminární, ročníkové, 
závěrečné či jiné práce studentů SŠ/VŠ, případně jiných subjektů pro obdobné účely (anonymní sběr 
dat), které nebudou v rozporu s cíli školního vyučování – bez 1) a 2) 

  

slavnostní akty školy – pasování na čtenáře, rozloučení s žáky devátých tříd – 1) 

 
  

Ozdravné pobyty, školy v přírodě, výjezdy – 1) a 2), včetně předání těchto údajů třetí straně pro 
zajištění dané akce 

 

  

 
Souhlas je udělen dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), a to na dobu 10 let od udělení souhlasu, příp. do odvolání 
tohoto souhlasu. 
 
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne 
zástupci subjektu na vyžádání, a to manuálně i automatizovaně.  
 
Správce je oprávněn se souhlasem předat osobní údaje třetí straně v případě nutnosti zajištění konkrétní akce. Seznam příjemců 
včetně předaných osobních údajů poskytne zástupci na vyžádání. 
 
Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře 
nezbytné pro účely zpracování. Zástupce subjektu může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. 
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Zástupce subjektu svým podpisem tohoto formuláře prohlašuje, že byl správcem informován o svých právech a povinnostech, 
zejména o svém právu 
 

• na odvolání souhlasu 

• na přístup k osobním údajům, 

• na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů 

• o právu požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního 

a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, 

• požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními 

údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, 

• na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak 

zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovány protiprávně, 

• na omezení zpracování osobních údajů, 

• na přenositelnost údajů  

• na právo vznést námitku, po níž správce zpracování osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závazné 

oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li 

důvodem případné vymáhání právních nároků. 

• obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Dále zástupce subjektu prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela 
dobrovolné. 
 
 
 
 
 
 
V _________________, dne_________________      

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 

             
Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce 

 


