
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),(dále jen „Souhlas“)

I. Při zpracování osobních údajů v naší škole používáme pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby zabezpečení osobních
údajů, jelikož ochrana osobních údajů je jednou z našich klíčových priorit. Zároveň zpracovávat osobní údaje mohou pouze vybraní zaměstnanci či
spolupracovníci, jelikož máme zájem na tom, abychom osobní údaje zpracovávali pouze důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu
s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.

II. Je důležité, abyste věděli, že při sběru, uchovávání a dalším zpracování Vašich osobních údajů na základě tohoto souhlasu dochází ke
zpracování osobních údajů v tomto rozsahu:

Osobní údaje: Účely zpracování těchto osobních údajů v naší organizaci se rozumí: Souhlas* 
Jméno  a  příjmení,   příp.  označení
třídy/ročníku

Zveřejnění  na  stránkách  školy  a  další  užití  za  účely  propagace  organizace  a
veřejné dokumentace školních akcí

ANO   
NE 

Vyvěšení seznamu žáků společně se značkou pro lepší orientaci v šatně ANO   
NE 

Vyvěšení seznamu při organizaci při mimořádných událostech a školních akcích
pro lepší orientaci

ANO   
NE 

Evidence  vazby na sourozence ve škole (pro možnost slučování komunikace ) ANO   
NE 

Jméno a příjmení, datum narození Seznam  žáků  pro  externí  použití   při  prokazování  věku  žáků  při  účasti
v soutěžích, olympiádách, na exkurzích a obdobných akcích školy

ANO   
NE 

Práce žáků (výtvarná a obdobná díla), vč.
jména  a  příjmení,  příp.  vlastnoručního
podpisu

Vystavení v prostorách školy ANO   
NE 

Zveřejnění na webových stránkách školy ANO   
NE 

Jméno  a  příjmení,  datum  narození,
zdravotní  pojišťovna,  trvalé  bydliště,
kontaktní údaje

Seznamy v případě zajištění mimoškolních akcí ANO   
NE 

Zajištění pojištění (předání pojišťovně) v případě akce školy ANO   
NE 

Jméno  a  příjmení,  s  označením
třídy/ročníku,  fotografie  umožňující
snadnou  identifikaci  žáka  (biometrické
údaje, snímek obličeje atp.)

Publikování výsledků práce žáků, výsledků účastí v soutěžích v prostorách školy ANO   
NE 

Publikování  výsledků práce žáků,  výsledků účastí  v  soutěžích na veřejnosti  a
webových stránkách školy za účelem propagace práce školy

ANO   
NE 

Registrující  zdravotní  pojišťovna  a  rodné
číslo

Pro případ nutného akutního ošetření. ANO   
NE 

Kartička  pojišťovny  (kopie)  vč.  rodného
čísla

Pro případ nutného ošetření v rámci školní akce ANO   
NE 

E-mailová adresa  zákonného zástupce Nabídky související s akcemi ve škole a  v obci ANO   
NE 

Jméno,  příjmení,  datum  narození  a
prohlášení /potvrzení o bezinfekčnosti

Evidence prohlášení/potvrzení o bezinfekčnosti ANO   
NE 

Známé  informace  o  zdravotním  stavu,
alergii, nemoci apod.

Za účelem evidence pro lepší péči, užití pro školu, školní družinu či školní klub ANO   
NE 

Jméno, příjmení a číslo bankovního účtu Evidence bezhotovostních plateb škole ANO   
NE

*  nehodící škrtněte

Jméno a příjmení žáka (krátce): ….................................................................. 

Disclaimer: Tato příloha (dále „dílo“) byla navržena společností Goodking Education s.r.o. (dále „společnost“) ve spolupráci se zapsaným advokátem pro lepší orientaci v nařízení GDPR a souvisejících povinnostech, není uzpůsoben možným individuálním
požadavkům jednotlivých případů a společnost neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití. Dílo je výlučným autorským dílem společnosti a je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o

změně některých zákonů (autorský zákon), a dalšími právními předpisy. Neoprávněným užitím tohoto díla porušujete autorská práva a zároveň se dopouštíte trestného činu dle § 270 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku. Z důvodu ochrany právních nároků jsou
záznamy o přístupu k dílu automaticky předávány společnostem propojeným se společností.  Pokračováním v užívání tohoto díla vyjadřujete s těmito záznamy váš souhlas. Dílo není oficiálním výkladem všech možných důsledků nařízení GDPR a představuje pouze

obecnou pomůcku zaměřenou na GDPR. Dílo nenahrazuje individuální posouzení ze strany specializovaných poradců, kteří se zaměřují na GDPR.



Tento  souhlas  se  týká zpracování  Vašich  osobních  údajů již  dle  nové  legislativy  EU pro  zpracování  osobních  údajů  –  nařízení  (EU)
2016/679 (GDPR).

Tento souhlas  se týká zpracování Vašich osobních údajů nad rámec zákonem stanoveného zpracování osobních údajů.

Podpisem tohoto dokumentu poskytuji  souhlas se zpracováním osobních údajů o mém nezletilém dítěti, jehož jsem/jsme zákonným
zástupcem, a mých údajů jakožto zákonného zástupce k výše uvedeným účelům v organizaci uvedené v záhlaví dokumentu včetně všech jejích
organizačních složek (př.: školní družina, kroužky)

Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas  zůstává v platnosti po dobu školní docházky žáka v Základní škole
Hradištko, okres Praha-západ  a následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej neodvolám. 

Veškeré další potřebné informace související se zpracováním osobních údajů jsou dostupné  v aktuální verzi dokumentu 

Zásady zpracování osobních údajů, dostupného  ve škole  (dočasně na vývěsce školy jinak zpravidla u vchodu, u ředitele  školy, příp.  
na webových stránkách školy).

Jméno a příjmení žáka: .....................................................................................

Datum narození žáka: .......................................................................................

Jméno a příjmení  zákonného zástupce: ............................................................

V ..........................................................................dne..................................................

…...............................................................................

vlastnoruční podpis zákonného zástupce žáka

(žák starší 16 let podepisuje souhlas sám)



Vzor pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů 

dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),

Tímto odvolávám v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) souhlas se zpracováním osobních údajů, které se vztahují k mé osobě: 

Jméno a příjmení žáka: .....................................................................................

Datum narození žáka: .......................................................................................

Jméno a příjmení  zákonného zástupce : ...........................................................

Udělený v ..............................................................dne...............................................

V ..........................................................................dne..................................................

…...............................................................................

vlastnoruční podpis zákonného zástupce žáka

(žák starší 16 let podepisuje souhlas sám)

Disclaimer: Tato příloha (dále „dílo“) byla navržena společností Goodking Education s.r.o. (dále „společnost“) ve spolupráci se zapsaným advokátem pro lepší orientaci v nařízení GDPR a souvisejících povinnostech, není uzpůsoben možným individuálním
požadavkům jednotlivých případů a společnost neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití. Dílo je výlučným autorským dílem společnosti a je chráněno zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o

změně některých zákonů (autorský zákon), a dalšími právními předpisy. Neoprávněným užitím tohoto díla porušujete autorská práva a zároveň se dopouštíte trestného činu dle § 270 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku. Z důvodu ochrany právních nároků jsou
záznamy o přístupu k dílu automaticky předávány společnostem propojeným se společností.  Pokračováním v užívání tohoto díla vyjadřujete s těmito záznamy váš souhlas. Dílo není oficiálním výkladem všech možných důsledků nařízení GDPR a představuje pouze

obecnou pomůcku zaměřenou na GDPR. Dílo nenahrazuje individuální posouzení ze strany specializovaných poradců, kteří se zaměřují na GDPR.


