
Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk 

tel.: 325 588 345, e-mail: info@zshrjesenik.cz 

 
 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Já pan/paní  ……………………………………………………………………………………………, 

 

 

zákonný zástupce dítěte/žáka ……………………………………………………………………………,  

 

dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů mých a o mém dítěti, a to pro účel: 

 

 

1. Organizování mimoškolních akcí a výletů, slevenky na hromadnou jízdenku (seznamy žáků). 

2. Organizování soutěží a olympiád (seznamy žáků). 

3. Jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, školní družiny (jméno a příjmení osoby). 

4. Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (e-mail, telefonní 

číslo). 

5. Kontakt na zákonné zástupce - není shodný s adresou dítěte (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo). 

6. Kontakt souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců žáků v souladu se zákonem (jméno, 

příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným 

zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pro vydání 

správního rozhodnutí apod.). 

7. Fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole (fotografie žáka 

s vysvětlujícím komentářem).  

8. Písemností a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a informování o 

aktivitách školy (slohové práce, výtvarné práce, hudební vystoupení s vysvětlujícím komentářem). 
9. Záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku. 

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID 

DS 3euuym6 , emailem na adrese info@zshrjesenik.cz nebo poštou na adrese Základní škola a 
mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk, Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek. Výše 

uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na 

přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti 

zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů 

zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.  

 

 

 

 

 

Tento souhlas platí pro celou dobu docházky do ZŠ a MŠ Hrubý Jeseník 

 

 

Dne …………………………..  

 

 

                                                                                         podpis ……………………………………… 
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