Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace

Souhlas k zpracování osobních údajů
Na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková
organizace, jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů Vašeho dítěte a jeho zákonného
zástupce, a to v souvislosti Nařízením 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)
označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation). Tyto informace se
vztahují i na zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu.

Já,
……………………………………………………………………………………………………………………….
(jméno a příjmení zákonného zástupce)

nar.: ………………………………………………….
(datum narození zákonného zástupce)

trvale bytem
……………………………………………………………………………………………………………………….
(adresa místa trvalého pobytu zákonného zástupce)
tímto výslovně uděluji souhlas Základní škole a mateřské škole Brno, Přemyslova 1, příspěvková
organizace, která vykonává činnost základní školy a mateřské školy a výdejny stravy (dále jen „škola“)

k zpracování osobních údajů mého syna/dcery
……………………………………………………………………………………………………………………….
(jméno a příjmení dítěte)
nar. …………………….…….
(datum narození dítěte)
trvale bytem
………………………………………………………………………………………………………………………
(adresa místa trvalého pobytu dítěte)

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace (dále jen „škola“)
jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech pro vedení dokumentace
školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové
schránky ID DS 7kw4f7g, e-mailem na adrese reditelka@zspremyslovo.cz nebo poštou na adrese
Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, Brno, PSČ 627 00. Výše uvedenými
způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup
k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti
zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení
o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v
případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se
zpracováním osobních údajů.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, je škola povinna zpracovávat o žácích následující typy údajů:
jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žáku přiděleno); státní
občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky
podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky;
údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve
škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění
žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi
školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o
zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.
Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu bude spravovat Základní škola a mateřská škola Brno,
Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace (jako správce osobních údajů). Naším pověřencem pro
ochranu osobních údajů je JUDr. Milan Klouda, advokát, Národní 32, 110 00 Praha 1, e-mail:
milan@milanklouda.cz. Osobní údaje nejsou školou předávány do třetích zemí. Škola nepoužívá
facebook.
Souhlasím s předáváním údajů dítěte (jméno, příjmení, škola a třída, výsledky dosažené v soutěžích)
k organizování vzdělávacích soutěží ve škole a s jejich umístěním na webových stránkách školy.
Souhlasím s předáním údajů o zdravotní pojišťovně dítěte rychlé záchranné službě v případě zranění
nebo jiného akutního stavu dítěte.
Souhlasím s pořízením fotografií, audio a videozáznamů dítěte v průběhu vzdělávání k propagaci
školy na jejích webových stránkách a v propagačních materiálech (např. školní ročenky, školní
časopis).
Souhlasím s poskytnutím mé e-mailové adresy k informování rodičů o schůzkách, prospěchu a akcích
školy a k běžné komunikaci učitelů s rodiči.
Souhlasím s poskytnutím čísla bankovního účtu k bezhotovostnímu převodu plateb škole (školné
v MŠ, platby za ŠD, exkurze, výlety, školy v přírodě atd. a finanční vratky ze stejných akcí rodičům).

Souhlasíte-li s veškerým výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů i osobních údajů
Vašeho dítěte na školní rok ……………………………… a s uložením těchto údajů po dobu deseti let
od ukončení docházky do školy, prosím zaškrtněte zde:

□

Nesouhlasíte-li s výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů i osobních údajů Vašeho
dítěte, prosím zaškrtněte zde:

□

V Brně dne ………………………..

……………………………………………………
(podpis zákonného zástupce)

