
Základní škola Protivín, se sídlem 398 11 Protivín, Komenského 238

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dle čl.7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), dále jen „Souhlas“

Při zpracování osobních údajů (dále jen  „OÚ“) v naší škole používáme pouze řádně zvolené postupy a dostatečné
způsoby zabezpečení OÚ, jelikož ochrana OÚ je jednou z našich klíčových priorit. Zpracovávat OÚ mohou pouze
vybraní zaměstnanci či spolupracovníci, jelikož máme zájem na tom, abychom OÚ zpracovávali pouze důvěryhodným a
transparentním způsobem v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/769 (GDPR) ze dne
27. dubna 2016.

Je důležité, abyste věděli, že při sběru, uchovávání a dalším zpracovávání Vašich OÚ na základě tohoto souhlasu
dochází ke zpracování OÚ v tomto rozsahu:

OSOBNÍ ÚDAJ ÚČEL ZPRACOVÁNÍ SOUHLAS              
   ANO  NE

Fotografie žáka Pořizování fotografií ANO NE

Zveřejnění fotografií - propagační účely na
webových stránkách školy, úložištích zabezpečených
heslem a ve školních publikacích (výroční zpráva,
almanach, školní časopis, nástěnky ve škole apod.)

ANO NE

Zveřejnění - noviny, časopisy ANO NE
Audio a videozáznam žáka Pořizování záznamů - kulturní, sportovní a vzdělávací

akce školy
ANO NE

Zveřejnění záznamů - propagační účely na webových
stránkách školy

ANO NE

Jméno a příjmení žáka,
datum narození, třída

Zajištění školních a mimoškolních akcí (soutěže,
olympiády, sportovní, umělecké, vzdělávací a
kulturní akce apod.) včetně logopedické prevence a
kurzů plavání - soupisky, přihlášky apod.

ANO NE

Jméno a příjmení žáka,
třída, dosažené výsledky

Informování o školních a mimoškolních akcích
(soutěže, olympiády, sportovní, umělecké,
vzdělávací a kulturní akce) a jejich výsledcích na
webu školy, školních publikacích, školním časopisu,
nástěnkách a jiných dostupných prostorách ve škole,
v tisku (noviny, časopisy)

ANO NE

Jméno a příjmení, třída,
bydliště žáka, jméno a
příjmení zákonného
zástupce, jeho telefon a
emailovou adresu

Evidence a administrativa kroužků a dalších akcí
(výlety, exkurze)

ANO NE

OÚ pro spolupráci školy s
různými mimoškolními
sociálními, pedagogickými
a společenskými
organizacemi

Zapojení žáka do těchto aktivit (např. s pedagogicko
psychologickou poradnou, sociálně psychologickým
centrem, psychologem, psychiatrem apod.) ANO NE

Jméno a příjmení žáka,
datum narození, třída,
adresa. Pro pojištění a při
výjezdu do zahraničí i
rodné číslo, číslo pasu nebo
jiného dokladu totožnosti

Poskytnutí pro zpracování údajů pro zajištění výletů,
exkurzí, vzdělávacích a zotavovacích akcí pro
potřeby ubytování, stravování, dopravy, programu,
služeb, cestovního pojištění nad rámec zákonného
pojištění

ANO NE

Zdravotní pojištění žáka Z důvodu potřeby komunikace v rámci BOZ ANO NE
Jméno žáka, třída, narození Zveřejnění výtvarných, literárních, projektových a

dalších prací a výtvorů žáka ve škole i mimo školu ANO NE



Souhlasím s poskytováním poradenských služeb (speciální pedagog, výchovný
poradce, metodik prevence a další). Jedná se o kompletní službu žákům, jejich
rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností, vymezených ve
vyhlášce č.72/2005 Sb o poskytování poradenských služeb ve školách

ANO NE

Souhlasím se zapojením svého dítěte do různých činností a aktivit s mimoškolními
sociálními, pedagogickými a společenskými organizacemi (např. s pedagogicko
psychologickou poradnou, sociálně psychologickým centrem, psychologem,
psychiatrem apod.)

ANO NE

Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním OÚ o Vašem nezletilém dítěti, jelikož jste zákonným
zástupcem, a Vašich údajů, jakožto zákonného zástupce k výše uvedeným účelům naší školy.

Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu školní docházky
Vašeho dítěte v Základní škole Protivín, se sídlem 398 11 Protivín, Komenského 238, IČO 70986851 a následující 3
měsíce poté, a nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

Veškeré další potřebné informace související se zpracováním Vašich OÚ naleznete v aktuální verzi našeho dokumentu
Zásady zpracování osobních údajů, dostupného na webových stránkách školy www.zsprotivin.cz, na vývěskách
v přízemí hlavní budovy vedle kanceláře a v koridoru vedle východu na školní hřiště a v kanceláři školy.

Jmenovaným pověřencem pro školu je ing. David Kostohryz, kancelář MěÚ Protivín, Masarykovo náměstí 21, tel.
382203338, e-mail kostohryz@muprotivin.cz

V Protivíně dne 25.5.2018

Třída
Příjmení, jméno žáka
(hůlkovým písmem)

Datum narození
žáka 

Zákonný zástupce
(hůlkovým písmem) Podpis zákonného zástupce

Zákon č 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění
§ 865
(1) Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl zbaven.
(2) Rozhodne-li soud o omezení svéprávnosti rodiče, rozhodne zároveň o jeho rodičovské odpovědnosti. Podle
důvodové zprávy k tomuto zákonu povinnosti a práva rodičů vůči dítěti náležejí oběma rodičům zásadně stejně, ve
stejném rozsahu. Není významné, že konkrétní podoba výkonu rodičovské odpovědnosti může být u obou rodičů
rozličná. I rodič, který nemá dítě ve své výlučné péči, má i tak především právo na informaci.
§ 876
(1) Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.
(2) Hrozí-li při rozhodování o záležitosti dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení
sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí.
(3) Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se
souhlasem druhého rodiče.


