
I N F O R M O V A N Ý   S O U H L A S  
 

 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Radonice, 

příspěvkové organizaci, Kaštanová 473, 250 73 Radonice (dále jen "škole") ke 

shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém 

dítěti ve smyslu evropského nařízení GDPR.  

 

Jméno a příjmení žáka: ___________________________ Datum narození: _______________ 

 

Jméno příjmení zákonného zástupce: _____________________________________________ 

 

Jméno příjmení zákonného zástupce: _____________________________________________ 

 

Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci 

školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu: 

Účel 

Vyjádření 

souhlasu/nesouhlasu 

ANO* NE* 

vedení nezbytné zdravotní dokumentace – v případě uvolnění žáka 

z předmětu tělesná výchova (zdravotní posudek lékaře) 

  

provedení sociometrického měření v kolektivu (např. PPP, SPC, 

středisko výchovné péče) 

  

provedení psychologického vyšetření – školní psycholog (mj. 

psychologické poradenství žákům a rodičům, psychodiagnostika a 

speciálně-pedagogická činnost s žáky s výukovými potížemi/ 

mimořádným nadáním) 

  

pořizování a zveřejňování fotografií a videí ze školních akcí a jejich 

prezentace v propagačních materiálech školy, včetně webových 

stránek školy, pokud nebude podobizna dítěte spojena s jeho jménem 

  

umístění fotografií z akcí, které škola pořádá nebo kterých se účastní, 

na nástěnkách školy 

  

zveřejňování písemných a jiných projevů osobní povahy dítěte/žáka za 

účelem prezentace a propagace školy a informování o aktivitách 

  

pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, ozdravné pobyty 

v přírodě, exkurze apod.) 

  

organizování soutěží a olympiád 

 

  

sdělování nezbytných osobních údajů pořadatelům sportovních, 

uměleckých a vědomostních soutěží 

  

sdělování nezbytných osobních údajů pro testování znalostí a 

dovedností 

  

evidence osobních údajů osob, které vyzvedávají dítě/žáka ze 

školy/školní družiny (jméno a příjmení, vztah, telefonní,                    

popř. e-mailový kontakt) 

  

evidence pojistných událostí a jejich likvidace, pojištění a ubytovací 

služby v rámci akcí pořádaných školou 

  

kontakt na zákonné zástupce (včetně čísel bankovních účtů) pro účely 

vedení školní jídelny a školní družiny 

  

  * Zvolenou variantu označte křížkem (X). 



Souhlas poskytuji na celé období  vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem 

stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely  a  archivnictví. Souhlas 

poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé 

osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před 

neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím 

či ztrátou. 

 

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i 

bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že 

poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly 

zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo 

se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které 

je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se 

zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu 

požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto 

vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci 

osobních údajů. 

 

 

 

V _________________________ dne___________________ 

 

 

Podpis zákonného zástupce: __________________________ 

 

 

 

 

V _________________________ dne___________________ 

 

 

Podpis zákonného zástupce: __________________________ 

 

 


