SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jako zákonný zástupce dávám souhlas Mateřské škole KLUBÍČKO, Školní náměstí 1, 318 00 Plzeň,
IČO: 01870688 (dále jen MŠK) ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních údajů a citlivých údajů o svém
dítěti a o mně samotném (zákonném zástupci):
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:…………………………………………………………………………………………………………………
DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE:…………………………………………………………………………………………………………………,
a to ve smyslu nařízení EU 2016/679 GDPR a Směrnice školy k GDPR.
Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci mateřské školy
a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu:
- pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a pro využití výsledků psychologických a jiných vyšetření
potřebných pro školní i mimoškolní akce mateřské školy,
- pro zpracování podoby dítěte pořizováním a zveřejňováním základních identifikačních údajů, fotografií a videí
ze školních akcí umístěných v prostorách mateřské školy, na webových stránkách mateřské školy,
na propagačních materiálech mateřské školy, na Facebooku mateřské školy a YouTube mateřské školy,
- pro zpracování základních identifikačních údajů dítěte v rámci pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety,
exkurze, koncerty, soutěže apod.).
Svůj souhlas poskytuji na celé období trvání vzdělávání dítěte na MŠK a na zákonem stanovenou dobu
nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a pro účely archivnictví.
Byl jsem seznámen se skutečností, že mateřská škola běžně pořizuje ilustrativní fotografie, videa ze školních akcí,
ze kterých není možné určit totožnost žáka, například celkové fotografie a záběry ze třídy, z akce, kde nejsou žáci
zobrazováni s podrobným portrétem, anebo se neuvádí více než křestní jméno.
Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo vzít svůj souhlas kdykoli
zpět písemným odvoláním, požadovat po mateřské škole informaci, jaké osobní údaje zpracovává, požadovat
po mateřské škole vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si v mateřské škole přístup k těmto
svým údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, požadovat po mateřské škole výmaz svých osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na
mateřskou školu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě, že se budu domnívat, že je zpracování
osobních údajů v rozporu s tímto souhlasem, můžu žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů.
Tento souhlas se nevztahuje na údaje vyžadované ze zákona a z dalších souvisejících předpisů.
Mateřská škola se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem
a zpracování, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je
tajemnice mateřské školy Lenka Švarcová, TČ: 377387009, email: lenka@ms-klubicko.cz.
S výše uvedeným zpracováním nám udělujete svůj výslovný a dobrovolný souhlas.
V ………………… dne………………………………
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:………………………………………………………………………………………………
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:…………………………………………………………………………………………………………………
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:………………………………………………………………………………………………
PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:…………………………………………………………………………………………………………………

