
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR).  
 

ZŠ Dobruška, Pulická 378, IČ: 75018691, se sídlem Pulická 378, 518 01 Dobruška 
jako správce osobních údajů, ředitelka školy Mgr. Michaela Petráčková 
Jmenovaným pověřencem je Ing. Eva Linhartová, tel.: 720396559, email: linhartova@poverenkyne.cz 

 
Jméno a příjmení………………………………………………..…………………., nar……………………………………, 
 
trvalý pobyt.…………………………………………………………………..., uděluje jako zákonný zástupce výslovný souhlas 
výše uvedené škole ke zpracování těchto osobních údajů žáka:  
 
jméno a příjmení……………………………………………trvalý pobyt……………………………………………….…… 
 
nar. .………………….., a to pro účel:   

 

 Účel zpracování (osobní údaj) Souhlasím 
X Zvolenou variantu 

označte křížkem 

1. propagace školy, prezentace školy za účelem zvýšení zájmu o studium na 
škole (jméno, příjmení, třída, název školy, individuální a společné 
fotografie, videa, zvukové záznamy) 

 

 
- na webu školy  

 ANO /  NE 

 - v tištěných a multimediálních publikacích  

 ANO /  NE 

2. prezentace a propagace školy - zveřejňování informací a výsledků 
vzdělávacích a školních sportovních akcí v rozsahu jméno, příjmení, třída, 
název školy, individuální a společné fotografie z těchto akcí, videa 
zvukové záznamy. 

 

 
- na webu školy  

 ANO /  NE 

 - v tištěných a multimediálních publikacích 

 ANO /  NE 

 

Tento souhlas uděluji:   

☐ po dobu školní docházky       ☐ na dobu …… let     ☐ do odvolání souhlasu      
Šťastný  
Prohlašuji, že jsem byl/a správcem řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé 
a jsou správci poskytovány dobrovolně. Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a, o právu tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto 
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Svým podpisem 
tohoto formuláře dále stvrzuji, že jsem byl/a školou informován o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu na přístup k osobním 
údajům (čl. 15 GDPR), na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR), na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní 
údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR), na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), 
na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely 
oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR), právo podat proti správci stížnost u dozorovaného orgánu (čl. 77 GDPR), tj. Úřadu na ochranu osobních 
údajů. Byl/a jsem informován/a o zpracovávaných osobních údajích na základě právních předpisů, především pro účely zajištění vzdělávání. Byl/a 
jsem informována o možnosti obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného školou. 

 
 
 
V Dobrušce dne …………………………    podpis zákonného zástupce žáka…………………………………………… 


