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

 
Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů o 

Vašem nezletilém dítěti, jehož jste zákonným zástupcem, a Vašich údajů jakožto zákonného 
zástupce k níže uvedeným účelům naší školy. 
Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po 
dobu školní docházky žáka ve škole Základní škola Hlučín – Rovniny, Okres Opava a po 
zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely 
a archivnictví nebo do doby, dokud jej neodvoláte. 
 
Jméno žáka: ........................................................Datum narození: ..........................................  
 
Prosím označte: 
SOUHLASÍM SE VŠÍM NÍŽE UVEDENÝM - ANO / NE (v případě, že nesouhlasíte se vším, 
můžete vybrat v následující tabulce konkrétní účely). 
 
Titul, jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………………………………………………… 
Adresa trvalého pobytu …………………………………………………………………………………………..……  
  
Datum: …………………….., vlastnoruční podpis zák. zástupce …………………………………………… 
 

Osobní údaje: Účely zpracování těchto osobních údajů v naší 
organizaci se rozumí: 

Souhlas*  

Jméno a příjmení, včetně označení 
navštěvované třídy 

Zveřejnění na webových stránkách školy, 
sociálních sítích školy a další užití za účely 
propagace organizace a veřejné dokumentace 
školních akcí 

ANO    
NE  

Práce žáků, případně včetně jména, 
příjmení, označení třídy a 
vlastnoručního podpisu 

Vystavení v prostorách školy ANO 
NE 

Práce žáků, případně včetně jména, 
příjmení, označení třídy, školy a 
vlastnoručního podpisu 

Zveřejnění na webových stránkách školy, 
sociálních sítích školy a další prezentace mimo 
prostory školy 

ANO 
NE 

Datum narození Evidence jubileí a přání k narozeninám ANO 
NE 
 

Národnost/mateřský jazyk Zajištění externích akcí školy – cestování do 
zahraničí, letecká přeprava a další, statistické 

ANO 
NE 
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účely 

Kopie karty pojištěnce pro 
dlouhodobé uchování 

Uchování karty zdravotní pojišťovny dítěte za 
účelem lepší péče 

ANO 
NE 

Zdravotní pojišťovna Potřeba komunikace v rámci BOZP  ANO 
NE 

Potvrzení o bezinfekčnosti Evidence potvrzení o bezinfekčnosti ANO 
NE 

Seznamy žáků u dveří či jiných 
prostor při mimořádných událostech 

Za účelem orientace při mimořádných 
událostech, změna výuky, přeřazení, školní 
akce, přeřazení v rámci školní družiny. 

ANO 
NE 

Seznamy žáků (jméno, příjmení, 
třída, věk, telefonní kontakt na 
zákonné zástupce) na mimoškolních 
akcích a zahraničních zájezdech 

Za účelem zpracování jmenného seznamu 
včetně předání přepravcům 

ANO 
NE 

Seznamy žáků (jméno, příjmení, 
třída, věk, telefonní kontakt na 
zákonné zástupce) na soutěžích a 
olympiádách 

Evidence na seznamech soutěží a olympiád   ANO 
NE 

E-mailová adresa zákonného 
zástupce 

Kontaktování zákonného zástupce  ANO 
NE 

Závažné přestupky – případy 
agresivního chování, užívání 
alkoholu a drog – bez účasti Policie 
ČR 

Řešení a evidence závažných přestupků (pokud 
není účast policie, v případě účasti policie není 
souhlas nutný) 

ANO 
NE 

Osobní údaje pro poskytování služeb 
školního poradenského pracoviště 
(školní metodik prevence, výchovný 
poradce, školní speciální pedagog, 
školní psycholog)  

Poskytování poradenských služeb ANO 
NE 

Fotografie – snímek obličej Interní evidence bez zveřejnění pro doplnění 
profilu v informačním systému školy, Vizuální 
identifikace žáka. 
Pořízení fotografie s podobiznou za účelem 
prezentace, propagace a informování o 
aktivitách školy včetně zachycení její historie – 
umístění na školních nástěnkách, vývěsce, 
v dalších veřejně dostupných prostorách školy, 
na oficiálních webových stránkách a sociálních 
sítích školy, ve výročních zprávách, ve školní 
kronice 

ANO   
NE 
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Fotografie s biometrickými údaji 
(např. snímek obličeje, podpis)  

Publikování na webových stránkách školy a 
sociálních sítích školy, užití na účely propagace 
školy a dokumentace školních akcí. 
Pořízení fotografie s podobiznou za účelem 
prezentace, propagace a informování o 
aktivitách školy včetně zachycení její historie – 
umístění na školních nástěnkách, vývěsce, 
v dalších veřejně dostupných prostorách školy, 
na oficiálních webových stránkách, sociálních 
sítích školy, ve výročních zprávách, ve školní 
kronice 

ANO   
NE  

Audio záznam hlasu z výuky Za účelem uchování a pozdějšího užití, pro 
lepší zpětnou vazbu pro žáka 

ANO   
NE  

Audio/video záznam z výuky, 
prezentací nebo školních akcí, 
evidence včetně jména a příjmení, 
označení třídy 

Za účelem uchování a pozdějšího užití, pro 
lepší zpětnou vazbu pro žáka 

ANO   
NE  

Audio/video záznam z výuky, 
prezentací nebo školních akcí, 
včetně jména a příjmení, označení 
třídy 

Publikování na webových stránkách školy, 
sociálních sítích školy, další užití na účely 
propagace školy a dokumentace školních akcí 
(technicky dostupné pouze zaměstnancům, 
ostatním žákům a zákonným zástupcům) 

ANO   
NE  

Audio/video záznam z výuky, 
prezentací nebo školních akcí, 
včetně jména a příjmení, označení 
třídy 

Publikování široké veřejnosti, např. na 
webových stránkách školy, sociálních sítích 
školy a užití na účely propagace školy a 
dokumentace školních akcí 

ANO   
NE  

Informace o zdravotním stavu, 
alergie, nemoci apod. 

Za účelem evidence pro lepší péči, užití pro 
školu a školní družinu, pouze na základě 
dobrovolného sdělení  

ANO 
NE 

Jméno, příjmení, datum narození, 
adresa trvalého pobytu, zdravotní 
údaje, cestovní údaje, telefonní 
kontakt na zákonné zástupce 
 

Zajištění školních a mimoškolních akcí – 
jmenné seznamy na školní výlety, exkurze, 
plavecký výcvik, bruslení, škola v přírodě, 
kurzy, předávání osobních údajů dopravcům, 
ubytovatelům a dalším 

ANO   
NE 

         * nehodící se škrtněte 
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Tento poskytnutý „Souhlas“, jenž je platný od okamžiku jeho podpisu, může být kdykoliv 
odvolán celý, případně z části, a to osobně v sídle správce údajů, důvěryhodnou formou 
elektronické komunikace či písemně v listinné podobě.  
Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. V případě, kdy je na 
zpracování osobních údajů vyžadován Váš souhlas, nebudeme si souhlas nijak vynucovat a 
ani podmiňovat. 
S osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, 
aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Ochrana osobních 
údajů, ochrana soukromí a práv každého jednotlivce je jednou ze základních hodnot, které 
zaměstnanci školy dodržují. Tento souhlas se týká zpracování Vašich osobních údajů již dle 
nové legislativy EU pro zpracování osobních údajů – nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). 
Naši zaměstnanci si plně uvědomují hodnotu a citlivost osobních údajů, se kterými přichází 
do styku a se kterými pracují. Jsou si plně vědomi škod, které může vyzrazení, zničení nebo 
pozměnění těchto údajů způsobit každému jednomu majiteli těchto údajů. 
 

Na koho se obrátit v otázkách Vašich osobních údajů a Vašich práv 

V případě, že budete mít jakékoliv otázky ohledně osobních údajů nebo výkonu Vašich práv 
neváhejte kontaktovat naše pracovníky, kteří jsou plně připraveni poskytnout Vám plný 
informační servis nebo pomoci s plněním Vašich práv. 
 
Aktuální kontakty jsou uvedeny na webových stránkách školy (www.zsrovniny.cz). 
 

 


