Souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte
Zákonný zástupce:
--------------------------------------------------------------------jméno a příjmení
--------------------------------------------------------------------datum narození
--------------------------------------------------------------------trvale bytem
Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je Svobodná základní škola, o.p.s., se sídlem Třebušín 115,
412 01 Litoměřice, IČ 025 62 707 se zpracováním osobních údajů dítěte
--------------------------------------------------------------------jméno a příjmení
--------------------------------------------------------------------datum narození
(dále jen „dítě“)1:
▪

Jméno, příjmení, fotografie dítěte

◻ dávám* - ◻ nedávám* souhlas za účelem zpracování:
Pořízení fotografie dítěte ze školní a mimoškolní činnosti pro zveřejnění na
webových stránkách školy.
◻ dávám*- ◻ nedávám* souhlas za účelem zpracování:
Pořízení fotografie dítěte ze školní a mimoškolní činnosti pro zveřejnění na
facebookových stránkách školy.
◻ dávám* - ◻ nedávám* souhlas za účelem zpracování:
Pořízení fotografie dítěte ze školní a mimoškolní činnosti pro zveřejnění v prostorách
školy (učebny, chodby).
◻ dávám*- ◻ nedávám* souhlas za účelem zpracování:
Pořízení fotografie dítěte ze školní a mimoškolní činnosti za účelem propagace
činnosti školy na letácích, výročních zprávách a v kalendářích školy.
*
◻ dávám*- ◻ nedávám souhlas za účelem zpracování:
Pořízení fotografie dítěte ze školní a mimoškolní činnosti za účelem vyúčtování a
řádné doložení aktivity podpořené z účelově vázaného grantu/dotačního programu.
příjemci osobních údajů:

Mimo zveřejnění uvedeného v účelu zpracování nebudou osobní údaje předávány
jiným příjemcům.
Platnost poskytnutého souhlasu: Od zápisu do školy po dobu trvání školní docházky ve Svobodné základní škole,o.p.s.
▪

Jméno, příjmení, videozáznam dítěte

◻ dávám* - ◻ nedávám* souhlas za účelem zpracování:
Pořízení videozáznamu dítěte ze školní a mimoškolní činnosti pro zveřejnění na
webových stránkách školy.
◻ dávám*- ◻ nedávám* souhlas za účelem zpracování:
1

*Křížkem označte platnou volbu. Volbu musí provést výhradně subjekt údajů. Souhlas je platný pouze v případě, že je zvolena možnost „dávám

souhlas za účelem zpracování “ (🗷 dávám - ◻ nedávám). Jakákoliv jiná varianta označení je považována za neplatný souhlas.
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Pořízení videozáznamu dítěte ze školní a mimoškolní činnosti pro zveřejnění na
facebookových stránkách školy.
◻ dávám*- ◻ nedávám* souhlas za účelem zpracování:
Pořízení videozáznamu dítěte ze školní a mimoškolní činnosti za účelem propagace
činnosti školy na přenosných nosičích dat (DVD).
příjemci osobních údajů:
Mimo zveřejnění uvedeného v účelu zpracování nebudou osobní údaje předávány
jiným příjemcům.
Platnost poskytnutého souhlasu: Od zápisu do školy po dobu trvání školní docházky ve Svobodné základní škole,o.p.s.
▪

Jméno, příjmení, zdravotní pojišťovna dítěte

◻ dávám* - ◻ nedávám* souhlas za účelem zpracování:
Platnost poskytnutého souhlasu:

Komunikace s lékaři z důvodů potřeby ošetření (úrazy, onemocnění apod.)
Od zápisu do školy po dobu trvání školní docházky ve Svobodné základní škole,o.p.s.

kód zdr.pojiš.:
Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace:
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na
souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením adresovaným:
na doručovací adresu správce,
·
·
datovou zprávou do datové schránky správce,
·
pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy na
e-mailovou adresu správce.
Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním
požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším
zpracováním osobních údajů pro mě ani pro subjekt údajů nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť
právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
Mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů; www.uoou.cz)
Osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo
mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
Kontaktní údaje správce:

doručovací adresa:
adresa datové schránky:
e-mailová adresa:
telefon:
▪

Třebušín 115, 412 01 Litoměřice
xf3fjtu
info@svobodnazs.cz
+420 733 424 559
+420 478 470 156

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních
údajů:

titul, jméno, příjmení:
e-mailová adresa:

Veronika Benešová
poverenec@svobodnazs.cz

Tel.: 778 037 729

Dále potvrzuji, že jsem byl(-a) seznámen(-a) se skutečnostmi, kde jsou k dispozici informace uvedené v článcích
13 a 14 Nařízení** a veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení** o zpracování. Byl(-a) jsem rovněž
upozorněn(-a), že uvedené informace budou k dispozici od 25. 5. 2018 v provozní době školy u hospodářky školy a na
webových stránkách správce: https://svobodnazs.cz/gdpr/. 2
V ------------------------------------------- dne ------------------------------------------Podpis zákonného zástupce subjektu údajů:
2

** NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů)
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