Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Správce osobních údajů:
Mateřská škola Zaječí, IČO: 70934487, se sídlem: Hlavní 196, PSČ 69105
tel: + 420 519351108, e-mail: ms.zajeci@gmail.com
Zpracovatel osobních údajů:
Ředitelka Jana Hádlíková MŠ Zaječí, IČO: 70934487, se sídlem: Hlavní 196, PSČ 69105 ,Zaječí
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
RNDr. Leoš Vejpustek, tel: +420 725 935 553, email: manazer@hustopecsko.net .
Já, níže podepsaný/á ____________________________________, nar. _______________, trvale bytem:
___________________________________________________,
jako
zákonný
zástupce
dítěte
____________________________________,
nar.
______________,
trvale
bytem:
____________________________________________________, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady 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), dále jen („GDPR“), dávám svůj souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování
osobních údajů.
Účel zpracování osobních údajů:
Správce bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu
nezbytném pro naplnění následujících účelů:
ANO
NE
Vedení nezbytné zdravotní dokumentace, psychologické vyšetření

□

□

Pořizování a zveřejňování údajů i fotografií v propagačních materiálech školy, včetně
webu školy, facebooku, ve veřejném tisku

□
□

□
□

□

□

Jména osob a jejich čísla OP, které budou odvádět dítě z mateřské školy

□

□

Kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou dítěte)

□

□

Pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, školy v přírodě, exkurze…)

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

Archivace fotografií dětí po dobu právní subjektivity školy/ kronika/

Seznamy dětí pro čipový záznam, na soutěže, plavání, bruslení, pro spolek při MŠ,
zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách, nástěnkách MŠ

Jména dětí při lékařském ošetření nebo převozu do nemocnice z důvodu úrazu,
záchvatu…
Poskytnutí údajů k bezhotovostní platbě –stravné, úplata
Kód zdravotní pojišťovny nezletilého dítěte

Kopie průkazu pojištěnce/ nezletilého dítěte/

Používání emailové adresy rodičů k elektronické korespondenci

□

□

ANO

NE

Souhlas poskytuji na nezbytně nutnou dobu, nejdéle však na období vzdělávání mého dítěte na této škole a na
zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví.
Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů, o
právu na přístupu k těmto osobním údajům, právu na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.
Dále jsem byl poučen, že mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
rovněž i o právu se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit na správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. Je mi známa skutečnost, že nedochází k
automatizovanému rozhodování, včetně profilování, jakož i skutečnost, že osobní údaje budou zpracovávány strojově
(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a i v písemné podobě. Přičemž podrobnější
informace jsou uvedeny ve Směrnici pro ochranu osobními údaji, která mi byla dána k dispozici, a která je zveřejněna
na webových stránkách správce.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Tento souhlas je
svobodný a vědomý projev vůle subjekty údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních
údajů.

V Zaječí dne

podpis zákonného zástupce

