Základní škola a Mateřská škola Praha 7
Tusarova 790/21, Praha 7, 170 00
Tel./Fax: 220 809 965, IČ: 62930991
www.skolatusarova.cz, skola@skolatusarova.cz

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, pan(í), .............................................................................................................................................................................. ,
zákonný zástupce dítěte ....................................................................................................................................................... ,
beru na vědomí, že ZŠ a MŠ Praha 7, se sídlem Tusarova 790/21, Praha 7 (dále jen Správce), je organizací, která
v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracovává osobní údaje.
Správce zpracovává osobní údaje jednak za účelem naplnění zákonných povinností (k jejich zpracování není potřeba
souhlas), jednak pro specifické účely nad rámec zákonného zpracování (v tomto případě je nutný informovaný souhlas
zákonných zástupců dítěte).

Dávám tímto výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely:
*křížkem označte variantu, se kterou souhlasíte
Účel zpracování (osobní údaj)
1.

Organizování školních a mimoškolních akcí i zahraničních zájezdů (seznamy žáků
s uvedením data narození)

2.

Organizování soutěží a olympiád, startovní listiny (seznam žáků s uvedením data narození
a třídy)

3.

Kontakt se školou, organizace výchovy a vzdělávání ve škole další kontakt na zákonné
zástupce (adresa bydliště, pokud není shodná s adresou dítěte, e-mail)

5.

Dokumentace školních aktivit, akcí, projektů, s možností následného použití za účelem
propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole (fotografie, videa, zvukové
záznamy)
Zveřejnění:
na nástěnkách školy
na webu školy
v tištěných a multimediálních publikacích (výroční zprávy, noviny, časopisy)

6.

Prezentace a propagace školy a informování o aktivitách školy (písemnosti a jiné projevy
osobní povahy žáka např. výtvarné práce, výsledkové listiny soutěží s význačným
umístěním žáka na předních místech i s uvedením jména a třídy)
na nástěnkách školy
na webu školy
v tištěných a multimediálních publikacích (výroční zprávy, noviny, časopisy)

Souhlasím/
nesouhlasím*

A) S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to zasláním
dopisu na kontaktní údaje organizace ZŠ a MŠ Praha 7, Tusarova 790/21.
B) Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem. Osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito externí zpracovatelé:
a.
b.

subjekty zajišťují podporu software
subjekty zajišťující technickou podporu počítačové sítě

C) Beru na vědomí, že podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 mám právo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům
požadovat opravu osobních údajů
požadovat výmaz osobních údajů
požadovat omezení zpracování
vznést námitku proti zpracování
na přenositelnost těchto údajů k jinému správci
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
se na Správce prostřednictvím e-mailu skola@skolatusarova.cz , na pověřence pro ochranu osobních
údajů) nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

D) Správce osobních údajů prohlašuje, že
a.
b.
c.

osobní údaje žáka nebudou použity pro automatizované rozhodování, včetně profilování
osobní údaje žáka nebudou použity pro komerční účely
osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

E) Správce osobních údajů mohu kontaktovat na adrese Tusarova 790/21, Praha 7 nebo prostřednictvím emailové adresy skola@skolatusarova.cz.
F) Doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány, je stanovena v souladu se Spisovým a skartačním řádem školy.
G) Platnost tohoto souhlasu začíná dnem podpisu a platí po celou dobu školní docházky.

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝM

V Praze dne ................................................................................
Jméno a příjmení zákonného zástupce (hůlkovým písmem) ............................................................................................
Podpis zákonného zástupce dítěte .....................................................................................................................................

