Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace
tel. 488 880 160

IČO:467 467 57

E-mail: skola@vrchlickeho.cz

Internet: www.vrchlickeho.cz

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole, Liberec, Vrchlického 262, příspěvková organizace
(dále jen „škola“) ke shromaţďování, zpracovávání a evidenci níţe uvedených osobních a citlivých údajů o
mém dítěti:………………………………………… třída: …………, nar. …………….……… ve smyslu
evropského nařízení GDPR a směrnice školy ohledně zpracování osobních údajů mimo údaje dané zákonem
561/2004 v aktuálním znění.

Osobní údaj
Portrétní fotografie
ţáka (podobizna)
Jméno, příjmení, třída
ţáka, rok narození,
dosaţené výsledky
Jméno, příjmení, třída,
rok narození
Jméno, příjmení, třída,
datum narození,
bydliště

Jméno, příjmení, třída
Jméno, příjmení,
e-mail zákonného
zástupce
Jméno, příjmení, třída
ţáka, jméno, příjmení
zákonného zástupce
Jméno, příjmení, třída
ţáka, datum narození,
adresa, jméno,
příjmení, kontakt (tel.,
e-mail zákonného
zástupce, adresa)

Účel zpracování

ANO-NE
(nehodící
škrtněte)

Webové stránky školy, webové stránky tříd, školní kronika,
nástěnky ve škole, školní publikace a ročenky, školní časopis,
prezentace činnosti školy (propagace školy).
Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěţe,
olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy
a tříd, propagačních materiálech školy, školních publikacích,
výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných
veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění
úspěšných ţáků u zřizovatele školy.
Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy - plavání,
dopravní hřiště, školy v přírodě, lyţařský kurz, přihlášení do
soutěţí, přehled výchovně vzdělávací práce (záznamy).
Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti
s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě,
lyţařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů,
mediálních kurzů, exkurzí, programů prevence, EVVO,
poskytování podpůrných opatření, odborná pedagogickopsychologická vyšetření
Přihlášky do soutěţí, zveřejnění výsledků v soutěţích (tisk,
školní časopis, webové stránky školy, výroční zpráva, nástěnky
školy a organizátorů soutěţí, diplomy), sběrová činnost.
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy,
prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce,
třídní schůzky, přístup do elektronické ŢK).
Seznamy, evidence pro SRPŠ, akce SRPŠ.
Nezbytná zdravotní dokumentace, zpracování údajů
v případě úrazu ţáka v rámci pojištění ţáků.
Evidence, seznamy pro účely školního stravování.
Vyzvedávání ţáků ze školní druţiny.

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte. Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento
souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, ţe
poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, o právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.
Dále potvrzuji, ţe jsem byl poučen o tom, ţe pokud zjistím nebo se budu domnívat, ţe škola provádí zpracování osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního ţivota subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu poţádat uvedené instituce o vysvětlení,
poţadovat, aby škola odstranila takto vzniklý stav.

V………………………

dne ……………………………

Jméno zákonného zástupce …………………………..……………… a podpis ………………
Jméno zákonného zástupce……………………………...…………… a podpis……………….

