

Základní škola, Zaječice, okres Chrudim
Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),(dále jen „Souhlas“)
I. Při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) v naší škole používáme pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby
zabezpečení OÚ, jelikož ochrana OÚ je jednou z našich klíčových priorit. Zároveň zpracovávat OÚ mohou pouze vybraní zaměstnanci či
spolupracovníci, jelikož máme zájem na tom, abychom OÚ zpracovávali pouze důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu s novým
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.
II. Je důležité, abyste věděli, že při sběru, uchovávání a dalším zpracování Vašich OÚ na základě tohoto souhlasu dochází ke
zpracování OÚ v tomto rozsahu:
OÚ jméno a příjmení (včetně označení navštěvované třídy) a práce žáků včetně vlastnoručního podpisu se zpracovávají za účelem vystavení
v prostorách školy, zveřejnění na webových stránkách školy, propagace organizace a veřejné dokumentace školních akcí a další prezentace
mimo prostory školy. Národnost a mateřský jazyk budou zpracovány za účelem zajištění externích akcí školy a statistické účely. Potvrzení o
bezinfekčnosti je zpracováno za účelem evidence potvrzení o bezinfekčnosti. Za účelem snadnější orientace v šatně se zpracovávají seznamy
žáků a jejich značek, které jsou umístěny v šatně. Oproti tomu seznamy žáků umístěné v prostorách při mimořádných událostech se zpracovávají
za účelem orientace při mimořádných událostech, změně výuky, přeřazení či školní akci. Pokud se dítě zúčastní mimoškolní akce je k účelu
udělen souhlas v rozsahu zpracování jmenného seznamu včetně předání přepravcům. K udělení souhlasu je také zapotřebí v případě zpracování
seznamu žáků na soutěžích a olympiádách za účelem evidence v rámci seznamu soutěžících a olympiád. E-mailová adresa zákonného zástupce
je zpracována za účelem kontaktování zákonného zástupce. OÚ pro jednání s výchovným poradcem se zpracovávají za účelem jednání s
výchovným poradcem.
V tomto případě se OÚ zpracovávají za účelem práce se školním metodikem prevence a pro jednání s ním. Dále OÚ pro poskytování
poradenských služeb (speciálního pedagoga, dětského psychologa, klinického logopeda a dalších) se zpracovávají za účelem poskytování
poradenských služeb. Za účelem řešení a evidence závažných přestupků (v případech, ve kterých není účast Policie ČR) se zpracovávají OÚ o
závažných přestupcích, kterými jsou např. užívání alkoholu a drog. OÚ jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, zdravotní
údaje a cestovní údaje se zpracovávají za účelem zajištění externích akcí školy, tj. např. předávání OÚ dopravcům, ubytovatelům a dalším.
Fotografie se zpracovávají za účelem propagace školy, dokumentace školních akcí a publikace fotografií široké veřejnosti např. prostřednictvím
webových stránek školy. Informace o zdravotním stavu, alergii, nemoci apod. jsou zpracovávány za účelem evidence vedoucí k lepší péči, užití
pro školu, školní družinu či školní klub, a to pouze na základě dobrovolného sdělení. Audio záznam hlasu z výuky a video záznam z výuky,
prezentací nebo školních akcí, včetně jména, příjmení a označení třídy se zpracovávají za účelem zveřejnění na webových stránkách školy,
dalšího užití na účely propagace školy, uchování a pozdějšího užití, lepší zpětné vazby žáka, publikování na webových stránkách školy, užití k
propagaci školy a veřejné dokumentace školních akcí.
Tento souhlas se týká zpracování Vašich OÚ již dle nové legislativy EU pro zpracování OÚ – nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním OÚ o Vašem nezletilém dítěti, jehož jste zákonným zástupcem, a
Vašich údajů jakožto zákonného zástupce k výše uvedeným účelům naší školy.
Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu školní docházky žáka ve škole
Základní škola, Zaječice, okres Chrudim a následující 3 měsíce poté, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.
Veškeré další potřebné informace související se zpracováním Vašich OÚ naleznete v aktuální verzi našeho dokumentu Směrnice pro
ochranu osobních údajů.

_______________________________________________________ (jméno žáka)__________________________________ (datum narození)
SOUHLASÍM SE VŠÍM VÝŠE UVEDENÝM - ANO / NE (v případě, že nesouhlasíte se vším, můžete vybrat na následující straně konkrétní
účely)
__________________________________________________________________

(titul, jméno a příjmení zákonného zástupce)

__________________________________________________________________

(adresa trvalého pobytu)

__________________________________________________________________________

(datum narození)

___________________________________________________________
datum, vlastnoruční podpis zák. zástupce



Osobní údaje:

Účely zpracování těchto osobních údajů v naší organizaci se rozumí:

Jméno a příjmení, včetně označení navštěvované
třídy
Výsledek tvůrčí práce žáka, případně včetně
jména, příjmení a vlastnoručního podpisu
Výsledek tvůrčí práce žáků, případně včetně
jména, příjmení a vlastnoručního podpisu
Národnost/mateřský jazyk

Zveřejnění na webových stránkách školy a další užití za účely propagace
organizace a veřejné dokumentace školních akcí
Vystavení v prostorách školy

Jméno, příjmení, třída žáka

Zaznamenávání a uchování údajů v počítačových systémech a listinné
podobě pro dotační řízení počínaje podanou žádostí, přes kontrolu
čerpání až po udržitelnost projektu, včetně archivace dle unijních
předpisů
Evidence potvrzení o bezinfekčnosti

Potvrzení o bezinfekčnosti
Zdravotní pojišťovna žáka
Seznamy žáků u dveří či jiných prostor při
mimořádných událostech
Seznamy žáků na mimoškolních akcích a
zahraničních zájezdech
Seznamy žáků na soutěžích a olympiádách
E-mailová adresa zákonného zástupce

Zveřejnění na webových stránkách školy nebo další prezentace mimo
prostory školy
Zajištění externích akcí školy, pro statistické účely

Při potřebě (neodkladného) poskytnutí zdravotní péče (při úrazech ve
škole, na výletech, pobytech v přírodě apod.)
Za účelem orientace při mimořádných událostech, změna výuky,
přeřazení, školní akce
Za účelem zpracování jmenného seznamu včetně předání přepravcům
Pro evidenci na seznamech soutěží a olympiád je zapotřebí souhlasu

OÚ pro jednání s výchovným poradcem

Kontaktování zákonného zástupce, marketingová sdělení, newsletter,
nabídka volitelných předmětů a další
Jednání s výchovným poradcem

OÚ pro jednání se školním metodikem prevence

Práce se školním metodikem prevence

OÚ pro poskytování poradenských služeb
(speciální pedagog, dětský psycholog, klinický
logoped a další)
Závažné přestupky – případy užívání alkoholu a
drog – bez účasti Policie ČR
Fotografie za účelem propagace školy

Poskytování poradenských služeb, pokud je služba zajištěna externím
subjektem, nejedná se o zaměstnance školy

Fotografie ostatní
Informace o zdravotním stavu, alergie, nemoci
apod.
Audio záznam hlasu z výuky
Audio/video záznam z výuky, prezentací nebo
školních akcí, evidence včetně jména a příjmení,
označení třídy – interní potřeby
Audio/video záznam z výuky, prezentací nebo
školních akcí, včetně jména a příjmení, označení
třídy - ostatní
Audio/video záznam z výuky, prezentací nebo
školních akcí, včetně jména a příjmení, označení
třídy
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého
pobytu, zdravotní údaje, cestovní údaje

Řešení a evidence závažných přestupků (pokud není účast policie,
v případě účasti policie není souhlas nutný)
Publikování na webových stránkách školy a užití na účely propagace
školy a dokumentace školních akcí (technicky dostupné pouze
zaměstnancům, ostatním žákům a zákonným zástupcům)
Publikování fotek široké veřejnosti, např. na webových stránkách školy a
užití na účely propagace školy a dokumentace školních akcí
Za účelem evidence pro lepší péči, užití pro školu, školní družinu či
školní klub, pouze na základě dobrovolného sdělení
Za účelem uchování a pozdějšího užití, pro lepší zpětnou vazbu pro žáka
Za účelem uchování a pozdějšího užití, pro lepší zpětnou vazbu pro žáka
Publikování na webových stránkách školy, dalšího užití na účely
propagace školy, školní družiny a dokumentace školních akcí (technicky
dostupné pouze zaměstnancům, ostatním žákům a zákonným zástupcům)
Publikování fotek široké veřejnosti, např. na webových stránkách školy a
užití na účely propagace školy, školní družiny a dokumentace školních
akcí
Zajištění externích akcí školy – předávání osobních údajů dopravcům,
ubytovatelům a dalším
* nehodící škrtněte

Souhlas
*
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE

__________________________________________________________________
datum, vlastnoruční podpis zák. zástupce



Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Tímto odvolávám v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) souhlas se zpracováním osobních údajů,
které se vztahují k mé osobě, udělený dne _______________________________________ organizaci
_______________________________________________, a to v plném rozsahu takto uděleného souhlasu.

________________________________________________________________ (titul, jméno a příjmení)
________________________________________________________________ (adresa trvalého pobytu)
________________________________________________________________ (datum narození)

____________________________________________________
vlastnoruční podpis

