
Mateřská škola Čenkov, 262 23 Čenkov 69, IČ 70995010

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já,…………………………………nar.…………..

jako zákonný zástupce dítěte ……………………………………

tímto ve smyslu ustanovení §5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v  platném znění a ve
smyslu článku 6, odst. 1. písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů)

souhlasím
se shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů 

dítěte…………………………………………………………………………………………

které jsem poskytl(a) nad rámec zákonné povinnosti správci osobních údajů Mateřské škole Čenkov, se sídlem
Čenkov 69, IČ: 70995010

Osobní údaj Účel zpracování Zaškrtněte
v případě 
souhlasu

Fotografie žáka školní kronika, nástěnky ve škole, školní publikace a ročenky,
prezentace činnosti školy,  uložení souboru školních fotografií
na portálu Rajče pod heslem sděleným rodičům

Jméno, příjmení, třída,
rok narození

Přihlášky a  evidence  (seznamy)  na  aktivity  školy  -  plavání,
dopravní  hřiště,  školy v přírodě,  lyžařský kurz,  přihlášení  do
soutěží,  přehled  výchovně  vzdělávací  práce  (záznamy),
zajištění dopravy

Jméno, příjmení, třída Zpracování vyúčtování stravného
Jméno, příjmení, třída,
datum narození, 
bydliště

Poskytnutí  těchto  údajů  ubytovacím  zařízením  v souvislosti
s organizací  výjezdních  aktivit  školy,  např.  škol  v přírodě,
lyžařských  výcviků,  adaptačních  pobytů,  školních  výletů,
mediálních kurzů, exkurzí

Jméno, příjmení, třída Praní ložního prádla dětí, potřeby kuchyně

Mé  osobní  údaje  bude  zpracovávat  správce,  jeho  zaměstnanci,  případně  externí  zpracovatelé  dle  seznamu
zveřejněného na nástěnce Mateřské školy.

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte. 

Potvrzuji,  že jsem byl(a)  správcem poučen(a) o tom,  že poskytnutí  výše uvedených osobních údajů je
dobrovolné a že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, jakož i o mém právu na přístup k osobním údajům,
právu na opravu osobních údajů, právu požadovat od správce osobních údajů vysvětlení,  o právu na
sdělení  o  tom,  které  osobní  údaje  byly  zpracovány  a  k jakému  účelu,  o  právu  požadovat  odstranění
protiprávního stavu, pokud zjistím nebo se budu domnívat, že škola provádí zpracování osobních údajů,
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li  osobní  údaje  nepřesné s  ohledem na účel  jejich  zpracování,  a  to provedením opravy,
doplněním nebo likvidací osobních údajů. Byl(a) jsem poučen(a) o právu obrátit se na Úřad pro ochranu
osobních údajů.

V Čenkově dne ……………………………

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

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


