Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Cimburkova 600/18, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 63831325
IZO: 102073309
RED_IZO: 600036146

tel.: 222782169 (kancelář)
tel./fax.: 222782585 (ekonomický odbor)
e-mail: reditelka@cimburacka.cz
datová schránka: g7h438p

Souhlas se zpracováním osobních údajů nezletilého
Správce osobních údajů: Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
Souhlas se shromažďováním a zpracováním níže vymezených osobních údajů nezletilého dítěte Správcem osobních údajů, který
je uveden v záhlaví tohoto dokumentu.
a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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 „Nařízení“).
Souhlas je poskytován dobrovolně, z jeho udělení neplynou žádné právní povinnosti.

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………
Datum narození: ……………………………………….
Já níže podepsaný/podepsaná _____________________________________
(jméno a příjmení zákonného zástupce)
bytem
_____________________________________________________________________________________________________
(adresu trvalého bydliště zákonného zástupce)
prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a byl jsem poučen/a o svých právech ve smyslu poučení,
které je uvedeno dále.
Svým podpisem souhlasím
1.

s pořizováním a se zveřejňováním portrétních audiovizuálních materiálů dítěte při činnostech zajišťovaných správcem, a
to výlučně pro účely propagace školy (dětské skupiny) a zdokumentování předškolní a mimoškolní činnosti. Souhlas je
udělován na celou dobu platnosti smlouvy o poskytování předškolního vzdělání.
ano

ne

2.
se
zveřejněním
osobních
údajů
dítěte
(jméno,
příjmení,
fotografie)
při
zpracování
školní
ročenky/almanachu/kalendáře/kroniky v jejich dokumentační podobě. Souhlas je udělován na dobu určenou spisovým a
skartačním řádem správce.
ano

ne

3. se zveřejňováním výsledků (úspěchů) dítěte v různých soutěžích, olympiádách a projektech školy, nebo organizovanými
dalšími školami, školskými zařízeními či jinými subjekty. Výsledky mohou být zveřejněny na webu školy, v tisku, na nástěnkách
umístěných v budově školy, a to výlučně pro účely propagace školy a zdokumentování předškolní a mimoškolní činnosti.
Souhlas je udělován na celou dobu platnosti smlouvy o poskytování předškolního vzdělání.
ano

ne
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Poučení:
Jako zákonný zástupce subjektu údajů mám právo na přístup k jeho osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a mám právo požadovat
vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost
údajů. Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před
jeho odvoláním, pokud je zpracován založeno na čl. 6 odst. 1 písm.) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení. Jako zákonný zástupce
subjektu údajů mám právo požádat o informaci o zpracování osobních údajů, přičemž je správce povinen mi bez zbytečného
odkladu předat. Správce má právo poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí Informace. Jako zákonný zástupce subjektu údajů mám v případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících
se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce prohlašuje, že
při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.
Jako zákonný zástupce subjektu údajů prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv podle Nařízení. Prohlašuji, že všechny
poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní
údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů (zákonného zástupce), jehož obsahem je svolení subjektu údajů
se zpracováním osobních údajů.
Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje nezletilého i v dalších případech, které jsou definovány dále:







při organizaci různých aktivit (sportovní výcvikové kurzy, vědomostní a sportovní soutěže, projekty, školní výjezdy,
tematické studijní cesty, ve kterých není škola sama jako organizátor, případně čerpá služby dodavatele). V tomto
případě správce osobních údajů nezletilých může dodavateli za účelem plnění zákonem určených povinností předat
osobní údaje nezletilých jen v nezbytném rozsahu a za podmínky, že činnost odpovídá kurikulárním dokumentům.
V ostatních případech je nutné mít souhlas zákonných zástupců.
pro potřeby nezbytných úkonů souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví nezletilých je v průběhu docházky do
dětské skupiny evidována pojišťovna, ve které je nezletilý zdravotně pojištěn.
při zařazení nezletilého do zájmových útvarů bez ohledu na to, kdo je jejich organizátorem. V takovém případě jsou
shromažďovány osobní údaje nezletilých jen v nezbytném rozsahu daných typem zájmové činnosti na základě přihlášky
zákonného zástupce..
pro potřeby zajištění financování školských služeb (zájmová činnost, stravování) jsou u přihlášek k těmto činnostem
z technických důvodů (přiřazení platby)dále shromažďovány údaje o bankovním účtu, z něhož je služby hrazeny. Tento
údaj je shromažďován po dobu využívání služby a dobu nezbytně nutnou k archivaci podle předpisů souvisejících.

V ______________________, dne _____________________

Podpis zákonného zástupce dítěte: _______________________________________
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