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Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, 
obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se žáka 

nebo jeho projevů osobní povahy.  
 
 
Správce osobních údajů:  
Název organizace:  Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou 
Sídlo organizace: Skuhrov nad Bělou 71, 517 03 Skuhrov nad Bělou 
Identifikační číslo: 70980462 
Emailová adresa: skola@zsskuhrov.cz 
 
 
Důvody zpracování osobních údajů 
1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona 

▪ školní matrika 
▪ doklady o přijímání dětí 
▪ třídní kniha 
▪ kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí a žáků, lékařské posudky 

 

2. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů 
▪ podklady pro jednání OSPOD, přestupkové komise 
▪ podklady dětí pro vyšetření v PPP 
▪ hlášení trestných činů a neomluvené absence 
▪ údaje o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovacích akcích 

 

3. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu 
▪ fotografie, audiozáznam, videozáznam 
▪ seznamy dětí na mimoškolních akcích  
▪ výtvarné práce 
▪ jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy 
▪ kontakt na zákonné zástupce – telefonní číslo, e-mail  

 

Zabezpečení osobních údajů 
▪ vedení dokumentů podle spisového a skartačního řádu 
▪ nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole provádí pověřenec pro ochranu osobních 

údajů 
▪ osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku 
▪ shromažďování pouze nezbytných údajů 
▪ skartace již nepotřebných údajů 
▪ zachovávání mlčenlivosti o údajích 
▪ neposkytování údajů osobám mimo výchovný proces 
▪ pravidla ochrany osobních údajů zahrnuta ve školním řádu 
▪ ochrana osobních údajů při práci s IT technikou 

 

Vaše práva dle zákona o ochraně osobních údajů 
▪ vzít souhlas kdykoliv zpět, a to bez jakýchkoliv sankcí 
▪ požadovat informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem 
▪ požadovat informace ohledně zpracování osobních údajů 
▪ vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat, nebo opravit 
▪ požadovat výmaz osobních údajů 
▪ požadovat omezení zpracování, pokud si myslíte, že toto zpracování probíhá ve větším rozsahu, než 

oprávněném 
▪ v případě porušení povinností při zpracování osobních údajů kontaktovat nás nebo Úřad pro ochranu 

osobních údajů 
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Já ………………………………………….............………………………………………….…, narozený/á dne…………………….……….………,  

trvale bytem…………………………………………………….………………………………………………………………………..……………………., 

jakožto zákonný zástupce žáka/žákyně……………………………………………………….……………, nar…………………..……………. 

 

 Souhlasím s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových 

snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se mého dítěte nebo jeho/jejích projevů 
osobní povahy pro potřeby organizace Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou (dále jen 
„správce“ či „škola“). 
Zpracovávané osobní údaje: Fotografie, audiozáznam, videozáznam, jméno a příjmení. 
Osobní údaje jsou zpracovávané zejména pro prezentaci a propagaci školy, informování o jejích aktivitách a pro 
potřebu poskytování informací ostatním žákům a zaměstnancům MŠ (jedná se např. o CD/DVD nosiče – 
záznamy z výletů, koncertů, výstav) na internetových stránkách, v místním tisku, obecním zpravodaji, školní a 
obecní kronice apod. 
Pro používání výše uvedených osobních údajů je můj souhlas platný po dobu existence školy či po dobu 

existence webových stránek školy; pro jejich shromažďování potom po dobu školní docházky dítěte do 
mateřské školy. 

. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mých a o mém dítěti pro účely: 

 Organizování mimoškolních akcí školních výletů, plaveckých, a jiných sportovních kurzů dětí.  
Osobní údaje dítěte: Jméno a příjmení, datum narození, adresa, zdravotní pojišťovna.  
Lhůta používání osobních údajů bude po dobu školního roku a shromažďování po dobu školní docházky 
dítěte do mateřské školy. 

 Propagace autorských prací žáků školy na školních vývěskách, výstavních panelech, na webových 
stránkách školy, na CD, DVD a dalších propagačních materiálech. 
Osobní údaje dítěte: Jméno a příjmení, výtvarné práce.  
Lhůta pro  používání výše uvedených osobních bude po dobu existence školy či po dobu existence 

webových stránek školy; pro jejich shromažďování potom po dobu školní docházky dítěte do mateřské 
školy. 

 Jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy.  
Osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození.  
Lhůta používání osobních údajů bude po dobu školního roku a shromažďování po dobu školní docházky 
dítěte do mateřské školy. 

 Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole.  
Osobní údaje: Telefonní číslo zákonného zástupce. E- mail zákonného zástupce.  
Lhůta používání i shromažďování osobních údajů bude po dobu školní docházky dítěte do mateřské 
školy. 

 
Beru na vědomí, že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to písemnou formou v době školního vyučování 
u vedení školy. 
Potvrzují, že jsem byl(a) poučen(a) o mých právech v oblasti ochrany osobních údajů, a že poskytnutí osobních 
údajů prostřednictvím tohoto souhlasu je svobodné a dobrovolné, všem bodům jsem porozuměl(a).  

 
Beru na vědomí, že kdyby vyvstaly jakékoliv mé pochybnosti o zákonnosti použití mých osobních údajů, mohu 
se obrátit na  pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Karla Rejenta (kontaktní údaje na pověřence jsou na 
webových stránkách školy)  popřípadě  na Úřad pro ochranu osobních údajů, který dozoruje nakládání 
s osobními údaji na území České republiky.  
 
 
 
V ……………………, dne………………………              ……………………………………………………….………. 


