
SOUHLAS  

SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole, Praha 8, Žernosecká 3, sídlem Žernosecká 3/1597, 182 00, 

Praha 8 – Kobylisy (dále jen „škola“) ke shromažďování, zpracovávání a evidenci níže uvedených osobních údajů  

o mém dítěti: 

jméno: ……………………………………………., datum narození: …………….…………………….., 

v souladu s evropským nařízením GDPR a v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Zároveň dávám souhlas se zpracováním svých osobních údajů 

v níže uvedeném rozsahu. Informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete na www.zernosecka.cz 

Osobní údaj Účel zpracování 
Délka poskytnutí 

souhlasu 

Zaškrtněte 

v případě 

souhlasu 

Portrétní a dokumentační 

fotografie žáka 

(v souladu s § 84 OZ) 

Webové stránky školy, webové stránky tříd. 

Po dobu školní 

docházky a 10 let 

po jejím ukončení 
□ 

Portrétní a dokumentační 

fotografie žáka 

(v souladu s § 84 OZ) 

Školní kronika, nástěnky ve škole, školní publikace a 

ročenky, prezentace činnosti školy (propagace školy). 

Po dobu školní 

docházky a 30 let 

po jejím ukončení 
□ 

Jméno, příjmení, třída, 

rok narození, dosažené 

výsledky žáka 

Informování o školních a mimoškolních akcích na webu, 

propagačních materiálech školy, školních publikacích, 

výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a 

jiných veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci 

ocenění úspěšných žáků u zřizovatele školy. 

Po dobu školní 

docházky a 10 let 

po jejím ukončení 
□ 

Jméno, příjmení, třída, 

rok narození žáka 

Vystavení školních prací v prostorách školy a na akcích 

pořádaných školou. 

Po dobu školní 

docházky □ 

Jméno, příjmení, třída, 

rok narození žáka 

Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy - 

plavání, dopravní hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, 

přihlášení do soutěží, výchovně vzdělávací práce. 

Po dobu školní 

docházky □ 

Jméno, příjmení, třída, 

datum narození, bydliště 

žáka 

Poskytnutí údajů ubytovacím zařízením v souvislosti 

s organizací výjezdních aktivit pořádaných školou, např. 

škol v přírodě, lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, 

školních výletů, mediálních kurzů, exkurzí. 

Po dobu školní 

docházky □ 

Jméno, příjmení, třída 

žáka 
Přihlášky do soutěží. 

Po dobu školní 

docházky □ 
Jméno, příjmení, e-mail 

zákonného zástupce 

Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. 

besedy, prezentační aktivity, den otevřených dveří). 

Po dobu školní 

docházky □ 

Svým podpisem tohoto formuláře stvrzuji, že jsem byl/a jsem poučen/na o svých právech, zejména o právu: 

 tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodu (čl. 7 GDPR),  

 přístupu k těmto údajům (čl. 15 GDPR),  

 na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR), 

 na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR), 

 na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), 

 na přenositelnost (čl. 20 GDPR), 

 vznést námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR), 

 podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR). 

V………………………     dne …………………………… 
 

Jméno zákonného zástupce …………………………..……………… a podpis ………………………………… 

 

Jméno zákonného zástupce……………………………...…………… a podpis………………………………….  


