Souhlas se zpracováním osobních údajů o dítěti
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“)
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná
pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů.
Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních
pracovních aktivit.

Souhlasím, aby správce:
Název organizace: Mateřská škola Čenkov, okres Příbram
IČ: 70995010
Adresa sídla (dále jen správce) : Mateřská škola Čenkov, Čenkov 69, 262 23
zpracovával v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů tyto osobní údaje o mém dítěti:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvale bytem:
tento souhlas udělujeme jako zákonní zástupci:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvale bytem:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvale bytem:

Stránka 1 z 3

Osobní údaj

Účel zpracování

Prezentace fotografií a
videa zachycují dítě při
realizaci školních aktivit
Seznamy dětí (jméno,
příjmení, datum narození)

Webové stránky školy, kronika školy,
média, školní publikace, nástěnky

Vyjádření
souhlasu/
nesouhlasu
(prosím
zakroužkujte)
souhlasím /
nesouhlasím

Pro aktivity MŠ, jednodenní a
vícedenní školní akce a výlety, plavání

souhlasím /
nesouhlasím

Jméno, příjmení, emailová
adresa a telefonní číslo
zákonného zástupce

Zasílání informací o aktivitách MŠ a
informací týkajících se dítěte (akutní
události, změny zdravotního stavu
dítěte apod.)
Propagace MŠ na webových stránkách
školy, média

souhlasím/
nesouhlasím

Za účelem bezpečnosti a ochrany
zdraví

souhlasím /
nesouhlasím

Za účelem bezpečnosti dětí

souhlasím /
nesouhlasím

Informace o umístění dítěte
v soutěži
Informace o zdravotním
stavu dítěte (lékařské
zprávy, nemoc, zdravotní
postižení, žádost o podání
léku, alergie, omezení ve
stravování)
Seznamy osob (jméno,
příjmení, datum narození,
bydliště), které mohou
odvádět dítě z MŠ

Podpis

souhlasím /
nesouhlasím

2. Osobní údaje uvedené v bodě 1. bude MŠ zpracovávat po dobu docházky dítěte do MŠ a
dále dle povinnosti vyplývající z Vyhlášky č. 364/2005 Sb., školský zákon, o vedení
dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace
škol a školských zařízení a ze školní matriky.
3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv
zpět, a to zasláním doporučeného dopisu na kontaktní údaje MŠ.
MŠ je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovaně rovněž
prostřednictvím určených zpracovatelů. Aktuální seznam zpracovatelů poskytne MŠ na
vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům MŠ či
zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
5. Beru na vědomí, že podle GDPR mám právo:
-vzít souhlas kdykoliv zpět,
-požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
-požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
-vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,-požadovat
po nás výmaz těchto osobních údajů,
-v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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6. Beru na vědomí, že Mateřská škola Čenkov má právo zpracovávat bez souhlasu zákonných
zástupců níže uvedené osobní údaje:
Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:
-vedení školních matrik, vedení třídní knihy, záznamy z pedagogických rad
-doklady související s přijímáním dětí, žáků, studentů ke vzdělání
-kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, evidence lékařských posudků
-evidence docházky dítěte
–přijetí, průběh, ukončení docházky, evidenční listy dítěte
Osobní údaje zpracovávané ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci:
-předávání orgánům státní správy (ČŠI, MŠMT, krajský úřad)
-předávání údajů do okresního archivu
Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů
-podněty pro OSPOD-údaje předávané ČSSZ, zdravotním pojišťovnám
-podklady dětí pro vyšetření v PPP
Prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto
formuláře je zcela dobrovolné.

V…………….……………..dne……….

_______________________
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V…………….……………..dne……….

________________________

