
Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, Zábřeh, okres Šumperk 
 
 

Informovaný souhlas zákonného zástupce 
 
 
Vážení rodiče (zákonní zástupci), 
tímto Vás žádáme o udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte/Vašich dětí, v souladu               
s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), a to pro níže uvedené potřeby školy. 
 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole Boženy Němcové 1503/15, okres            
Šumperk (dále jen "škole") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních             
citlivých údajů o mém dítěti: 
 
Jméno: ……..……………………………………..……. nar. ……………………….. ve smyslu      
“Směrnice školy pro ochranu osobních údajů”. Tato směrnice upravuje pravidla pro veškeré nakládání s              
osobními daty/údaji v rámci organizace. Jejím účelem je zajistit soulad s nařízením GDPR a prokázání               
naplnění všech principů a požadavků GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních              
údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu: 
 

 
Svůj souhlas uděluji na období školní docházky žáka na výše uvedené škole.  
V souladu s nařízením GDPR (článek 7) máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, přičemž není               

dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. 
Na školu je možné se k uplatnění tohoto práva, stejně tak jako i ostatních práv v oblasti osobních                  

údajů, obracet prostřednictvím kontaktů uvedených na webových stránkách školy (“www.bozenka.cz”, v           
sekci "Ochrana osobních údajů"), kde naleznete podrobné informace o způsobu zpracovávání osobních            
údajů v souladu s nařízením 2016/679 (GDPR). 
  
V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) máte také právo na: 
1. přístup k osobním údajům (čl. 15) 
2. opravu osobních údajů (čl. 16) 
3. výmaz osobních údajů / právo být zapomenut (čl. 17) 
4. omezení zpracování osobních údajů (čl. 18) 
5. vznešení námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21) 
6. přenositelnost údajů (čl. 20) 
7. podat stížnost u dozorového úřadu, t. j. Úřad pro ochranu osobních údajů (čl. 77) 
 
 
V …………………………..dne……………………. 
 
Jméno zákonného zástupce……………………………….a podpis .………………………. 
 

Osobní údaj: Účel zpracování: 
Fotografie popř. videozáznam z akcí 
školy (soutěže, výlety, exkurze, 
projekty apod.) 

Prezentace školy a zachycení její činnosti a historie na webu 
školy, v prostorách školy, v propagačních materiálech školy, 
ve výroční zprávě školy. 

Jméno, příjmení, dosažené 
výsledky v soutěžích 

Prezentace školy na webu školy, v prostorách školy, 
v propagačních materiálech školy, ve výroční zprávě školy. 


