Základní škola Stříbro, Mánesova 485, přísp. org.
349 01 Stříbro
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, pan(í) ……………………………………………………………………………………………….
narozený/á dne …………………………………………………………………………………………
trvale bytem ………………………………………………………………………………………….…
jakožto zákonný zástupce žáka/žákyně:
Jméno a příjmení žáka/žákyně………………………………………………………………………
nar.:. …………………………….
beru na vědomí, že Základní škola Stříbro, Mánesova 485, přísp.org. (dále ZŠ Stříbro), je školou, která je
určena zákonem č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů (nezbytné
údaje definuje na základě zákona převážně tzv. matrika školy popř. jiné zákonné předpisy a pro účely nad
rámec zákonného zpracování je vyžadován informovaný souhlas)
a souhlasím s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a
obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka/žákyně nebo jeho/jejích projevů osobní
povahy (např. výtvarná a jiná umělecká díla pro potřeby ZŠ Stříbro, Mánesova 485, přísp.org., 349 01
Stříbro, zejména pro prezentaci a propagaci školy, informování o aktivitách školy a pro potřebu jejich
poskytování ostatním žákům/žákyním a zaměstnancům školy v níže uvedeném rozsahu).

A) S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas.
Osobní údaje
Rozsah zpracování
Jméno a příjmení žáka, rodné číslo
- zápis do ZŠ 2020/2021
Jméno a příjmení, datum narození, adresa
trvalého pobytu, zdravotní údaje, údaje o
zdravotní pojišťovně, národnost, mateřský
jazyk žáka, další údaje uvedené na zápisním
listu
Telefonní číslo a e-mailová adresa zákonného
zástupce žáka,

-

zápis do ZŠ 2020/2021

-

kontaktování zákonného zástupce

Souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to Zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti: ZŠ Stříbro,
Mánesova 485, přísp. org., 349 01 Stříbro .
B) Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem. Osobní údaje však pro Správce
mohou zpracovávat i tito externí Zpracovatelé:
a. subjekty zajišťují podporu software
b. subjekty zajišťující technickou podporu počítačové sítě
C) Beru na vědomí, že podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 mám právo:
a. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
b. požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům
c. požadovat opravu osobních údajů
d. požadovat výmaz osobních údajů
e. požadovat omezení zpracování
f. vznést námitku proti zpracování

g. na přenositelnost těchto údajů k jinému správci
h. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce prostřednictvím e-mailu zs-manesova@iol.cz, na pověřence pro
ochranu osobních údajů nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
D) Správce osobních údajů prohlašuje, že
a. Osobní údaje žáka nebudou použity pro automatizované rozhodování, včetně profilování
b. Osobní údaje žáka nikdy nebudou použity pro komerční účely
c. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí
E) Správce osobních údajů mohu kontaktovat na adrese ZŠ Stříbro, Mánesova 485, 349 01 Stříbro
nebo prostřednictvím e-mailové adresy zs-manesova@iol.cz
F) Výše uvedený souhlas poskytuji do 31.12. 2020

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝM
Ve Stříbře dne ………………………

Podpis zákonného zástupce žáka……………………………………………..……

