
 

     Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou, Dobré 110,517 93 Dobré 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – základní škola 

dle čl. 7 a násl. Obecného nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zákona č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Souhlas“) 

Tímto já, níže podepsaný/á 

jako zákonný zástupce žáka ZŠ 

uděluji souhlas Základní škole,Dobré,okres 

Rychnov nad Kněžnou, Dobré 110, Dobré , 

PSČ 517 93, IČO 70979723 

(dále jen „Správce“), ve smyslu Obecného 

nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních 

údajů (dále jen „GDPR“) a výše uvedených 

právních předpisů, ke zpracování níže 

uvedených osobních údajů za účelem: 
 

Osobní údaje: Účel: Ano/Ne* 

Fotografie žáka Zveřejňování k propagačním účelům Správce 

(např. letáky, plakáty atp.). 

 

Audio a video záznam žáka Zveřejňování k propagačním účelům Správce 

(reklamní spoty atp.) 

 

E-mailová schránka 

zákonného zástupce 

Poskytnutí informací o akcích organizovaných 

Správcem. 

 

*uveďte Ano v případě, že souhlasí/uveďte Ne v případě, že nesouhlasíte 

Tento souhlas uděluji zcela dobrovolně a mohu jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává 
v platnosti po dobu školní docházky žáka v rámci Správce a následující 3 roky poté, nebo do 
odvolání souhlasu. Po uplynutí této lhůty je Správce oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní 
údaje pro účely archivace. 

Výše uvedené osobní údaje bude Správce zpracovávat strojově prostřednictvím zabezpečených 
počítačů a počítačových programů sám s vazbami na jiné zpracovatele osobních údajů, jejichž 
specifikace je uvedena v dokumentu s názvem „Zásady ochrany osobních údajů“. 

Máte právo na následující informace: 

a) Právo na informaci, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány. 

b) Právo na přístup k osobním údajům. 

c) Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, 
a to bez zbytečného odkladu. 

d) Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“). 

e) Právo na omezené zpracování, a to v kterémkoli z případů uvedených v článku 18 GDPR. 

h) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

i) Právo na svobodné, jednoznačné, konkrétní a informované udělení souhlasu. 

j) Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by tím byla dotčena 
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

jméno a příjmení žáka ZŠ, datum narození 

jméno a příjmení zákonného zástupce 



stránka 2 (celkem 2) 

Jste oprávněn/a uplatnit svá práva následujícími způsoby: 

a) osobní žádosti je možné uplatnit v kanceláři ředitele školy na adrese školy Dobré 110, 
51793 Dobré – v prostorách Správce, nebo přímo u pověřence pro ochranu osobních 
údajů. V případě osobní žádosti je žadatel povinen prokázat svou totožnost průkazem 
totožnosti; 

b) písemné žádosti je možné zaslat na adresu Správce: Dobré 110, 517 93 Dobré. V tomto 
případě musí být správci doručena žádost s úředně ověřeným podpisem; 

c) elektronické   žádosti   se   zaručeným    elektronickým    podpisem    je   možné    zaslat 
do e-mailové schránky Správce zsdobre@dobruska.cz , nebo přímo do e-mailové 
schránky pověřence pro ochranu osobních údajů ucetni@zsdobre.cz . 

d) svou žádost je možné uplatnit také prostřednictvím datové   schránky:   vxdmkrb, 
nebo prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů na telefonním čísle 
+ 420 733 793 931. 

V rámci činnosti Správce nedochází k předávání   osobních   údajů   do   třetích   zemí. 
Osobní údaje však mohou být poskytnuty jednotlivým příjemcům na základě platné legislativy. 

Jste   tímto   informován/a   o   tom,    že    výše    uvedené    osobní    údaje    nebudou    použity 
k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování. 

Berete tímto na vědomí, že pořizování reportážních fotografií z činnosti Správce podléhá zákonu 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a je s nimi 
nakládáno v souladu s tímto zákonem. Rovněž berete na vědomí, že Správce může umístit na 
své oficiální internetové stránky nebo školního časopisu fotografie z vybraných akcí a aktivit 
základní školy, aby prezentoval svou činnost. Toto činí na základě článku 6 dost. 1 písm. f) 
GDPR a rovněž v souladu s OZ. Fotografie jsou většinou hromadné či reportážní a nejsou 
opatřeny nepřiměřenou identifikací vyfocených osob. V případě, že si výše uvedené nebudete 
přát, je možné kontaktovat Správce způsobem uvedeným v sekci „Jste oprávněni uplatnit svá 
práva následujícím způsobem“, nebo přímo na místě při konání akce. 

Veškeré další potřebné informace související se zpracováním výše uvedených osobních údajů 
naleznete v aktuální verzi dokumentu s názvem „Zásady ochrany osobních údajů“, který je 
dostupný na webových stránkách Správce www.zsdobre.cz a v kanceláři základní školy. 

Jmenovaným pověřencem je Bc.Petra Šitinová DiS., D o b r é  1 1 0 ,  5 1 7  9 3  D o b r é , 
tel.: +420 733 793 931, e-mail: ucetni@zsdobre.cz. 

Prohlášení Subjektu údajů 

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o zpracování a ochraně výše uvedených osobních údajů, a že 
výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a Správci je poskytuji dobrovolně. 

 

V Dobré dne …………………………… ……………………………… 

podpis 
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