
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 
 

Souhlas udělen komu: 

Mateřská škola Dubá – příspěvková organizace, Luční 28, 471 41 Dubá, IČO : 70695831 

dále také jen „Správce“, 

 

Subjekt údajů (dítě) 

 

_______________________, datum narození:___________, bytem:__________________ 

 
Mateřská škola jako správce osobních údajů zpracovává při své činnosti osobní údaje Vašeho dítěte, a 

to v rozsahu nutném pro plnění svých zákonných povinností.  

Mateřská škola má zájem nad rámec povinného zpracování osobních údajů Vašeho dítěte zpracovávat 

některé další údaje o Vašem dítěti, a to pro níže vymezený účel.  

Ke zpracování těchto údajů je nutný Váš souhlas.  

 

Souhlasím se zveřejňování fotografií a audiovizuálního zobrazení mého dítěte v propagačních a 
informačních materiálech školy, které souvisejí s prezentací školy a jejího chodu a to konkrétně: 
- propagačních a informačních materiálech distribuovaných v listinné podobě (informační brožury, 

letáčky, plakáty, fotografie na nástěnkách aj.) 
- propagačních a informačních materiálech distribuovaných elektronicky (např. na webových 
stránkách MŠ, ve video prezentacích a reportážích z akcí MŠ aj.) 
Zpracovávané osobní údaje: Fotografie, videozáznam 

 

Я даю згоду на публікацію фотографій та аудіовізуальних зображень моєї дитини в 

рекламних та інформаційних матеріалах школи, які пов’язані з презентацією школи та 

її функціонуванням, а саме: 

- рекламно-інформаційні матеріали, що розповсюджуються у паперовій формі 

(інформаційні брошури, листівки, плакати, дошки оголошень тощо) 

- рекламні та інформаційні матеріали, що розповсюджуються в електронному вигляді 

(наприклад, на сайті дитячого садка, у відеопрезентаціях та звітах із заходів дитячого 

садка тощо) 

Персональні дані, які обробляються: фотографії, відеозапис 

 
 

Souhlas se poskytuje na celé období docházky mého dítěte do Mateřské školy Dubá 

 

          

 Souhlasím (я згоден)   Nesouhlasím (я не згоден) 
 

 

 

Správce tímto informuje zákonného zástupce, že má – v souvislostech se zpracováním osobních 

údajů Správcem – vůči Správci zejména tato práva: 

 

(a) právo na přístup k Osobním údajům; 

(b) právo na opravu Osobních údajů; 

(c) právo na výmaz Osobních údajů („právo být zapomenut“); 

(d) právo na omezení zpracování Osobních údajů; 



(e) právo na přenositelnost Osobních údajů;  

(f) právo vznášet námitky proti zpracování Osobních údajů; 

(g) právo souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoliv odvolat. 

 

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.+420 487 870 265, 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 

 

V  Dubé    dne : ………………………… 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce  

(osoby pověřené péčí dítěte)    : ……………………………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce   

(osoby pověřené péčí dítěte)    : …………………………………………… 


