
Základní škola a mateřská škola Proseč 
Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 

tel.: 469 321 291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz 
 

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2. INFORMACE O POŘÍZENÍ FOTOGRAFIÍ / VIDEA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
3. SVOLENÍ S POŘÍZENÍM FOTOGRAFIÍ / VIDEA 

4. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S FOTOGRAFIÍ / VIDEEM 
 
1) Jako zákonný zástupce dítěte ……………………………….….…................................., datum narození ………....…..................... 

dávám svůj souhlas ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Obecného nařízení EU č. 2016/679 základní škole jako správci  
osobních údajů Základní škola a mateřská škola Proseč ke zpracování níže vybraných osobních údajů. 

 

Osobní údaj Účel 
Zaškrtněte v případě 
souhlasu (křížkem) 

Jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště, třída 

Předávání osobních údajů pořadatelům soutěží a obdobných 
akcí (znalostní olympiády, sportovní, kulturní akce, zajištění 
organizace a uspořádání výletů, exkurzí apod.), pokud údaje 
předává sama škola (bez přihlášky od rodičů). 

 

Jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště, třída, 
úspěch, výsledek soutěže 
apod. 

Zveřejnění diplomů, výsledkových listin různých soutěží, 
olympiád apod. prostřednictvím vhodných prostředků 
(internet, média, časopisy, regionální či celostátní tisk atd.) 

 

Jméno, příjmení, 
emailová adresa 
zákonného zástupce 

Zasílání informací o aktivitách školy, dění ve škole, pořádání 
kulturních, sportovních či společenských akcí pro veřejnost, 
nabídky návštěv specialistů apod. 

 

Jméno, příjmení, dílčí 
výsledky vzdělávání  

Návštěva jiného zákonného zástupce ve výuce či jiné školní 
akci. 

 

Jméno, příjmení, 
bankovní spojení 
zákonného zástupce 

Aktivní využití bankovního spojení pro bezhotovostní zasílání 
přeplatků z pravidelných záloh na stravu, školné, zájmové 
útvary apod. 

 

 
Souhlas uděluji na dobu školní docházky dítěte do mateřské školy. 
Souhlas bude uložen po dobu dalších 3 let po ukončení docházky žáka do školy z důvodu případných kontrol či sporů 
(podle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 
 
V…………………………………………. dne…………………………………….  
 
Jméno, příjmení (čitelně)a podpis zákonného zástupce: …………………………………………......................................... 

2) Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč informuje zákonné zástupce dítěte, 
že 

a) běžně pořizuje ilustrativní fotografie/video ze školních akcí, ze kterých není možné určit totožnost dítěte, například 
celkové fotografie a záběry ze třídy, z akce, kde nejsou děti zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádí 
více než křestní jméno; v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku, 

b) v  případech, kdy je to pro prezentaci dítěte vhodné, pořizuje uvedené fotografie/video tak, že lze určit jeho 
totožnost, zejména uvedením jména a příjmení a/nebo podrobného portrétu, kdy jde o zachycení podoby a její 
rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení, 

c) fotografie/video pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti školy formou zveřejnění vhodnými prostředky, 
zejména v rámci souborných prezentací – na nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, ve zpravodaji města, 
školském zpravodaji, na vlastním profilu sociální sítě apod., 

d) fotografie/video používá k veřejné prezentaci po dobu docházky do školy a osobní údaje zpracovávané podle bodu 
3 vymaže na žádost subjektu údajů, 



e) omezený rozsah fotografie/videa může použít na základě zákona či oprávněného zájmu také pro vnitřní účely 
(evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie školy), v těchto případech není třeba 
udělovat svolení a souhlas, 

f) neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození dítěte a jeho práv 
ze strany školy. 

3) Uděluji jako zákonný zástupce uvedené škole svolení k pořízení a rozšiřování fotografie/videa (bod b) ve 
výše uvedeném rozsahu. 

Jméno, příjmení (čitelně)a podpis zákonného zástupce: ………………………………………….................................................. 

4) SOUHLAS se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem: 

V případech zvláštních akcí, pořádaných školou, kdy je to vhodné, k takto zachycené podobě dítěte připojujeme ke 
jménu a příjmení další údaje, například o třídě, věku, účasti na akci konkrétního data, úspěchů ve vzdělání, vítězství 
v soutěžích včetně sportovních apod. Pak již jde o zpracování osobních údajů a pořízení a zveřejnění vyžaduje souhlas 
(ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Obecného nařízení EU č. 2016/679). 
 

Proto uděluji jako zákonný zástupce uvedené škole souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném 
rozsahu. 
 
Jméno, příjmení (čitelně)a podpis zákonného zástupce: ………………………………………….................................................. 

 
Další informace: 
Svolení i souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či dopisem předaným 
či zaslaným škole. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání. 
Dítě i zákonný zástupce má právo na přístup k údajům a pořízení kopie zpracovávaných osobních údajů, na informace o způsobu jejich 
zpracování. Může požadovat omezení zpracování, proti zpracování pro vnitřní účely (bod e) může podat námitku, dále může podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Některé podrobnější informace najdete níže pod čarou a další podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete na 
http://www.zsprosec.cz/skola/elektronicka-nastenka/nastenka/425-nakladani-s-osobnimi-udaji. 
 

Správce údajů: Základní škola a mateřská škola Proseč, Rybenská 260, 539 44 Proseč 
Jaká je odpovědnost správce? 
Jako správce škola/školka jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole/školce. Dále 
vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o 
tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. 
O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. 
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: magda.dvorakova@smscr.cz, tel. +420 603 108 203. 
K čemu je mi pověřenec? Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, 
které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole/školce, a to zejména, pokud se nechcete 
obrátit přímo na zástupce školy/školky. 
Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme? 
Velkou část údajů o dětech/žácích a jejich zákonných zástupcích zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující 
prováděcí předpisy (školský zákon, zákony o zdravotním a sociálním pojištění, vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení 
a školní matriky, vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a další). Takto zpracováváme 
především jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o průběhu a výsledcích 
vzdělávání, údaje o zdravotní způsobilosti, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, adresu pro doručování 
písemností, telefonické spojení. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, údaje ze školní matriky pravidelně 
předáváme Ministerstvu školství. 
Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především 
jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení 
a další podobné údaje. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v naší škole/školce, případně je předáváme na žádost nebo z důvodu 
plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám. 
Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pronájmů 
tělocvičny, zájmových kroužků, dále pro informování na webu o školních událostech a další. V kombinaci se smlouvami zpracováváme 
také údaje potřebné pro školní stravování, školní výlety a zájezdy, školy v přírodě či lyžařské kurzy a další podobné agendy. S těmito 
údaji pracují pouze určení zaměstnanci v naší škole/školce, popř. v případě akce pořádané školou je předáváme ubytovacímu zařízení, 
plavecké škole, cestovní agentuře apod. 
Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a 
skartačním řádem. 
Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské unie. 


