
Základní škola a mateřská škola Hlučín – Darkovičky, příspěvková organizace 
Jandova 9/7, 748 01 Hlučín – Darkovičky 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Základní škole a mateřské škole Hlučín 
– Darkovičky, příspěvková organizace  se sídlem Jandova 9/7, 748 01 Hlučín – Darkovičky 
IČO: 75027135, IZO: 600142612 (dále jen „Škola“) informovaný souhlas, aby ve smyslu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( dále jen „Nařízení“) 
zpracovávala níže uvedené osobní údaje (dále jen „OÚ“) , a to pro  stanovené účely a dobu 
trvání: 

Zpracovávaný osobní 
údaj 

Účel zpracování Doba poskytnutí souhlasu  Souhlas**) 

Jméno a příjmení 
dítěte/žáka*), adresa, 
datum narození, rodné 
číslo dítěte/žáka. 

Vedení dokumentace školy, 
vedení zdravotní dokumentace, 
účast na mimoškolních akcích, 
úrazové pojištění  

Po dobu docházky do školy 
a po dobu povinné 
archivační doby 

Ano         
 
 
Ne 

Jméno a příjmení 
zákonných zástupců, 
telefonní kontakt a email 
na zákonné zástupce, 
adresa v případě, že se liší 
od adresy dítěte/žáka. 

Vedení dokumentace školy, 
vyzvedávání dítěte ze školy, 
informování o akcích školy a 
možných změnách, zajištění 
kontaktu mezi školou a 
zákonným zástupcem. 

Po dobu docházky dítěte do 
školy a po dobu archivace 

Ano         
 
 
Ne 

Fotografie dítěte/žáka 
pořízená ve škole nebo na 
akci školy.  

Zveřejnění na webových 
stránkách školy, na nástěnkách 
školy, tablech, výročních 
zprávách, týdenních plánech. 

10 let od pořízení 
fotografie 

Ano         
 
Ne 

Výtvarné a jiné práce 
dítěte/žáka vytvořené ve 
škole nebo na její akci.  

Prezentace na nástěnkách školy, 
na výstavkách ve škole i na 
veřejnosti, na webových 
stránkách školy. 

10 let od vytvoření práce Ano         
 
Ne 

Audio nebo videozáznam 
dítěte/žáka pořízený ve 
škole nebo na akci školy. 

Zveřejnění na webových 
stránkách školy, při prezentaci 
školy na veřejnosti. 

10 let od pořízení záznamu Ano         
 
Ne 

Jméno a příjmení 
dítěte/žáka, datum 
narození, dosažené 
výsledky. 

Zveřejnění na webových 
stránkách školy, na nástěnkách 
ve škole a jiných prezentací 
školy přístupných veřejnosti. 

10 let od realizace akce  Ano         
 
Ne 

Jméno a příjmení 
dítěte/žáka, datum 
narození dítěte/ žáka, 
pořadí, fotografie. 

Vytvoření seznamu dětí /žáků 
pro účast na akcích školy, nebo 
na akcích, kterých se 
prostřednictvím školy účastní, 
na soutěžích a přehlídkách. 

Po dobu školního roku, 
nebo po dobu nezbytně 
nutnou k zajištění práv a 
povinností vyplývající 
z administrací akce. 

Ano        
 
Ne 

Fotografie dítěte/žáka, 
třídy. 

Kronika školy. neomezeně Ano        
Ne 

 
 



*). Pojmem „dítě“ se rozumí dítě docházející do mateřské školy, pojmem „žák“ se rozumí žák 
1. stupně základní školy. 
**)Nehodící se škrtněte. Ponecháním ANO (škrtnutím NE) uděluji svůj výslovný souhlas 
s uvedeným zpracováním OÚ, a to na výše uvedenou dobu, případně do odvolání tohoto 
souhlasu. Souhlas s poskytnutím OÚ je dobrovolný. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět. 
Ponecháním NE (škrtnutím ANO) souhlas se zpracováním OÚ neudělujete. 
 
Zpracování OÚ je prováděno Školou. Škola je oprávněna zpracovávat OÚ manuálně i 
automatizovaně rovněž prostřednictvím dalších zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne 
na vyžádání. OÚ budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Školy či 
zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. 
Na Školu je možné se k uplatnění práv v souvislosti se zpracováním OÚ obracet 
prostřednictvím: 

 datové schránky j2gmdf7, 
 emailem monika.kamradkova@zsdarkovicky.cz 
 poštou na adrese Základní škola a mateřská škola Hlučín – Darkovičky, příspěvková 

organizace, Jandova 9/7, 748 01 Hlučín – Darkovičky. 
 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech  
na Školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva 
přenositelnosti údajů a dalších práv podle Nařízení. Výše uvedenými způsoby se můžete na 
Školu obracet v případě zpracování OÚ na základě tohoto souhlasu a rovněž za účelem odvolání 
tohoto souhlasu se zpracování OÚ. 
 
Jméno a příjmení dítěte/žáka:……………………………………………………………. 
 
Datum narození dítěte/žáka:…………………………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení zákonných zástupců dítěte/žáka:  
 
…….……………………………………………………………………………………… 
 
Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl Školou informován a poučen, že poskytnutím tohoto 
souhlasu se zpracováním OÚ a poskytnutím OÚ prostřednictvím tohoto formuláře je zcela 
dobrovolné a pouze na mém svobodném uvážení. Dále prohlašuji, že jsem byl informován o 
svých právech a povinnostech, zejména o svém právu 

a) na přístup k osobním údajům (čl.15 Nařízení), 
b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl.16 Nařízení), 
c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 

shromažďovány či jinak zpracovány (čl.17 Nařízení), 
d) na omezení zpracování osobních údajů (čl.18 Nařízení), 
e) na přenositelnost údajů (čl.20 Nařízení), 
f) na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (čl.21 Nařízení), 
g) podat stížnost u dozorového úřadu (čl.77 Nařízení). 
 

V Hlučíně – Darkovičkách,  dne: 19.3.2019 
 
……………………………..     ………………………………. 
Podpis zákonného zástupce     Podpis zákonného zástupce      


