Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno

Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka: _________________________________________
1) Udělujeme tímto souhlas Základní škole a Mateřské škole Stehelčeves, okres Kladno, se sídlem Řánkova
87, 273 42 Stehelčeves, IČ: 75031761 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu evropského nařízení EP a Rady
(EU) 2016/679 GDPR a souvisejících předpisů zpracovávala tyto osobní údaje nad rámec §28 zákona
561/2004 Sb. (školského zákona):
Osobní údaj

Účel zpracování

Jméno, příjmení, třída,
datum narození, adresa,
zdravotní pojišťovna
dítěte/žáka

Předávání údajů jiným organizacím - cestovním agenturám,
právnickým osobám (školy v přírodě, výlety, zájezdy, kurzy, plavecké
kurzy) pro účely sloužící k zajištění akce, např. cestovní pojištění,
pojištění, evidenci účastníků kurzů, registraci ubytovaných a dále např.
pro účely účasti v soutěžích mimo školu.
Pro účely lékařského ošetření při úrazu, v rámci poskytnutí nezbytné
lékařské péče nebo první pomoci ve zdravotnickém zařízení.

Zdravotní pojišťovna
dítěte/žáka a údaje o
zdravotním stavu dle
„Posudku lékaře o
zdravotní způsobilosti“
Kontaktní údaje
dítěte/žáka (telefonní
číslo, email)
Fotografie dítěte/žáka
v tištěné nebo digitální
podobě
Audio či video záznam
dítěte/žáka

Výsledky dítěte/žáka
dosažené v soutěžích a
mimoškolních akcích

Výtvarná a rukodělná díla
nebo autorská díla
písemné povahy
dítěte/žáka
Jméno a příjmení
zákonného zástupce

Kontaktní údaje
zákonného zástupce
(email)
Fotografie zákonného
zástupce či dalších členů
rodiny
Bankovní účet zákonného
zástupce
Jméno, příjmení a
kontaktní údaje další
osoby pověřené
vyzvedáváním dětí/žáků
z MŠ, ŠD
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Souhlas1
ANO x NE

ANO x NE

Pro účely komunikace v rámci výuky a školních systémů (Škola online,
Google Suit pro Education).
Za účelem propagace školy a její činnosti (v tištěné a digitální podobě
v prostorách školy, dokumentech školy, na webových stránkách,
virtuálním úložišti školy - Google Disk, sociálních sítích školy či ve
sdělovacích prostředcích) a dokladování výstupů projektů a dotací.
Za účelem propagace školy a její činnosti (v tištěné a digitální podobě
v prostorách školy, dokumentech školy, na webových stránkách,
virtuálním úložišti školy - Google Disk, sociálních sítích školy či ve
sdělovacích prostředcích) a dokladování výstupů projektů a dotací.
Za účelem propagace školy a její činnosti (v tištěné a digitální podobě
v prostorách školy, dokumentech školy, na webových stránkách,
virtuálním úložišti školy - Google Disk, sociálních sítích školy či ve
sdělovacích prostředcích nebo na veřejných místech - výstavách) a
dokladování výstupů projektů a dotací.
Za účelem propagace školy a její činnosti (v tištěné a digitální podobě
v prostorách školy, dokumentech školy, na webových stránkách,
virtuálním úložišti školy - Google Disk, sociálních sítích školy či ve
sdělovacích prostředcích nebo na veřejných místech - výstavách) a
dokladování výstupů projektů a dotací.
Za účelem propagace školy a její činnosti (v tištěné a digitální podobě
v prostorách školy, dokumentech školy, na webových stránkách,
virtuálním úložišti školy - Google Disk, sociálních sítích školy či ve
sdělovacích prostředcích). Např. poděkování za sponzorský dar.
Informování a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci
prostřednictvím emailové korespondence.
Za účelem propagace školy a její činnosti (v tištěné a digitální podobě
v prostorách školy, dokumentech školy, na webových stránkách,
virtuálním úložišti školy - Google Disk, sociálních sítích školy či ve
sdělovacích prostředcích). Jedná se např. o záznamy ze školních akcí.
Identifikace bezhotovostních plateb škole.

ANO x NE

ANO x NE

ANO x NE

ANO x NE

ANO x NE

ANO x NE

ANO x NE

ANO x NE

ANO x NE

Evidence školní družiny (přihláška žáka).
ANO x NE

Nehodící se škrtněte.
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2) Souhlas poskytuji na období vzdělávání mého dítěte na této škole, na zákonem stanovenou dobu
nebytnou pro jejich zpracování, pro vědecké účely a účely archivnictví (např. školní kronika, výroční
zpráva) a maximálně po dobu 10 let od ukončení docházky mého dítěte do této školy a školského
zařízení.
3) Škola se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a
zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Beru na vědomí, že v případě specifických
případů mohu být požádán o individuálně vymezený souhlas ke konkrétní akci, bude-li její povaha
takový souhlas požadovat.
4) Škola běžně pořizuje ilustrativní fotografie, ze kterých je obtížné určit totožnost dítěte a neuvádí ve
spojení s fotografií nebo jiným záznamem jiné identifikační údaje. V tomto případě nejde o zachycení
podoby ve smyslu §84 občanského zákoníku a nepodléhá to tomuto souhlasu, popř. se jedná o
oprávněný zájem správce.
5) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: skolastehelceves@gmail.com
nebo na adresu Řánkova 87, 27342 Stehelčeves. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
6) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou na základě
smlouvy zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) Poskytovatel softwaru Škola online, Google Suit, Jídelna - Barda Sw nebo Galileo Corporation s.r.o.
b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné
době společnost nevyužívá (jejich seznam předložíme na vyžádání).
7) Osobní údaje jsou přístupné pouze oprávněným zaměstnancům Správce, a to v míře nebytné pro účely
zpracování. Zaměstnanci jsou zavázáni mlčenlivostí.
8) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručeným statutárnímu orgánu této školy a
školského zařízení,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro
které byly pořízeny či jinak zpracovány,
- na omezení zpracování osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů a vnášet námitky,
- právo podat stížnost proti Správci u dozorovaného orgánu.
Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je
zcela dobrovolné.
V Stehelčevsi dne _____________________

________________________________________
podpis zákonného zástupce dítěte/žáka
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