
ěvková
338, PS 793 12 I ]5026252 tel.: 5 5 47 480 1 5, e-mail : zsl:.b@ seznam.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poslrytuji Základní škole a Mateřské škole Horní Benešov, příspěvkové
organizací, Štotni 338,793 12 Homi Benešov, IČ: 75026252, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním
nIZe u osobních ato níže stanovené a dobu trvání.

*Nehodící se škrtněte

Souhlas je udělen dle zákona č. 10|/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně něktených zákon&, ve znění
pozdějších předpisů a Obecného nařizení o ochraně osobních úďajů (20161679), a to na v,ýše uvedenou dobu od udělení
souhlasu, příp, do odvolání tohoto souhlasu. Nefýká se povinně shromažďovaných informací vyplývajících např. ze
zákona č. 56112004 Sb. (školshý zákon) či jiné platné legislatily.
ZŠ a MŠ Horní Benešov je oprár,něna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím
určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádámi. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze
oprávněným zaměstnancům školy, či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracováni,
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat.
Dále souhlasím s tím, aby se mé dítě mohlo účastnit běžných testů (vědomosbrí, pedagogické, apod,), prováděných
plošně v rámci ťídy, školy, nebo republiky, a to vše po celou dobu docházky mého dítěte do ZŠ a MŠ Horní Benešov.

Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl/a ZŠ a MŠ Horní Benešov informovárýa o sqých právech a
povinnostech, zejména o svém právu.

l) Na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
2) Na opravu nepřesných nebo nepravdiqých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
3) Na l"ýmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje poťebné pro účely, pro které byly sbromažděny, či jinak

zpracovžny (čl. 17 GDPR)
4) Na omezení zpracování osobních údajů (č1. 18 GDPR)
5) Na přenositelnost údajů (č1, 20 GDPR)
6) Na vmesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu čí pro účely oprávněných

zájmů správce (čL 2l GDPR)
7) Právo podatproti správci stížnostu dozorového orgánu (čl. 77 GDPR)

Dále prohlašuji, že jsem byVa poučerr/a o tom, že poskyhutí osobních údajů prosďednictvím tohoto formu|áíe je zce|a
dobrovolné a že svuj souhlas mohu kdykoliv odvolat fuísemným prohlášením).

Jméno a příjmení zákon. zást. Jméno apřijmenížáka:

E-mail zákon. zást,

Osobní údaj Účel zpraeování Doba poskytnutí
souhlasu

Vyjádření
aktivního
souhlasu*
ANo NE

NEFotografie žáka
Webové stíánlly školy, měst4 školní publikace (výroční zpráva,
almanach. . . ), nástěnky, regionální tisk, propagace školy

5let+5letpo
ukončení docházky

do školy
ANo

ANo NEAudio či videozáznam
žáka

Webové strrán§ školy, města, regionální AV média
5let+5letpo

ukončení docházky
do školy

NE
Jméno, příjmení, ťída
žák4 dosažené
výsledlry

Informování o školních či mimoškolních akcích (soutěže,
olympiády, spoltovní, kulturní a umělecké akce) na webu,
školních publikacích (výročni zptáv4 almanach...), nástěnkách a
jiných veřejně dostupných prostoních ve škole či v regionálním
tisku

5let+5letpo
ukončení docházky
, do školy

ANo

NE
Jméno, příjmení,
e-mailová adresa
zi&onného zásfupce

Zasíléni informací o doplňkov|ch aktivitách školy (workshopy,
nepovinné školní akce)

5let+5letpo
ukončení docházky

do školy
ANo

ANo NEZdravotní pojišťovna
žáka Komunikace v rámci bezpečnosti a ochrany zďraví (írazy ...) 5 let

5let+5letpo
ukončení docházky

do školv
ANo NEZaloženi a použití

e-mailové adresy žáka
V případě, že žíů<ovi je přidělen plnohodnotný e-mail a pro použití
píi vzdélávaci a pedagogické činnosti,

Jméno, příjmení, tříd4
datum narození,
bydliště, zdravotní
po.iišťovna rodné číslo
žáka

Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti s

organizací ry,jezdních aktivit školy, např, škol v přírodě,
lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletu,
mediálních kurzů.

5 let ANo NE

Stav nálykových látek
Existuje-li důvodné podezření zpožiíi návykové látky amožného
ohroženíjeho zdraví.

5 let ANo NE

V Horním Benešově, dne Podpis zákon. zásí.


