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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Zákonný zástupce (rodič)    Subjekt (dítě): 

 

…………………………………   ……..…………………………….. 

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě dávající 

tímto správci svůj souhlas v rozsahu a za podmínek v tomto souhlasu uvedených (dále jen jako "subjekt údajů"). 

Správce zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů. 

Správce zpracovává osobní údaje výlučně k zákonným účelům a účelům: 

 

Pořizování, zpracování a zveřejňování osobních údajů: 

- Jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, kontaktní informace zákonných 

zástupců, bankovní spojení ( pro účely související s provozními záležitostmi školy): 

ano ne odvolávám souhlas dne: 

 

- fotografií dítěte s rozlišením do 640x480 bodů v propagačních materiálech školy včetně 

internetových stránek školy   ano ne odvolávám souhlas dne: 

 

- fotografií dítěte s rozlišením do 640x480 bodů v propagačních materiálech a 

dokumentacích z aktivit pořádaných skupinou MAP Českolipsko a Novoborsko 

       ano ne odvolávám souhlas dne: 

 

- kresba či malba subjektu s uvedením jména a příjmení na lícové straně díla – pro účely 

související s propagací školy na nástěnkách umístěných uvnitř školy 

ano ne odvolávám souhlas dne: 

 

- kresba či malba subjektu s uvedením jména a příjmení na lícové straně díla – pro účely 

účasti ve výtvarné soutěži 

ano ne odvolávám souhlas dne: 

 
- Zveřejnění fotografií a videozáznamů na webových stránkách školy 

ano ne odvolávám souhlas dne: 

 

ke kterému vyslovil subjekt údajů prostřednictvím zákonného zástupce způsobem níže uvedeným svůj 

souhlas. 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu 

nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a 

v souladu s nimi. K osobním údajům mají přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v 

pracovně právním poměru nebo zpracovatel na základě smluvního vztahu se správcem a pouze za výše 

uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými správcem podléhá jeho 

interním bezpečnostním předpisům. 

Správce může zpřístupnit osobní údaje subjektu údajů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude 

ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem subjektu údajů. 

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a článkem 

č. 13 nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 správce informuje subjekt údajů o těchto jeho zákonných 



Mateřská škola Dubá – příspěvková organizace, Luční 28,   Dubá 

IČO: 70695831    GDPR 

2 
 

právech: 

- Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. 

- Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho 

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, může: 

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 

blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána 

oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav, 

c) svůj souhlas ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. c) kdykoli odvolat, 

d) ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. d) podat stížnost u dozorového úřadu. 

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se 

při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. 

 

 

Já,  ......................................................... , bytem, …………………………………………….….   

 

nar. dne   …………………. 

 

dávám svým níže uvedeným podpisem výše nadepsanému správci svůj souhlas se zpracováním 

osobních údajů za podmínek v tomto souhlasu uvedených. 

 

 

Dne:………………………………   Podpis:…………………………………………. 

 

 

Poučení: 

Souhlas může být na základě prokazatelného požadavku subjektu zákonného zástupce odvolán. 

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné ke dni doručení Správci. Subjekt údajů bere na 

vědomí, že odvoláním tohoto souhlasu se zpracováním Osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování 

vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 
 

Subjekt údajů je oprávněn svá práva vůči Správci uplatnit kontaktováním Správce (tel. +420 733 124 884,   

email : reditel@msduba.cz,               ).  

V případě porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, Pplk. Sochora 27  170 00 Praha 7 

mailto:reditel@msduba.cz

