
Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč 
příspěvková organizace 
Jakubské nám. 56 
675 22 Stařeč 
 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

*Souhlasím/ nesouhlasím s pořizováním fotografií za účelem prezentace a propagace školy – na 

webu školy, v letácích, ve výroční zprávě, na rajče.net. 

*Souhlasím/ nesouhlasím s pořizováním videozáznamů. Videozáznamy jsou pořizovány pouze za 

účelem vnitřních potřeb školy – slouží k vyhodnocování výchovně vzdělávacího procesu – 

videohospitací. 

*Souhlasím/ nesouhlasím se zpracováním osobních údajů (jméno příjmení, datum narození, bydliště, 

ročník školní docházky) za účelem mimoškolních aktivit školy (výtvarné, sportovní soutěže, 

vědomostní olympiády, přehlídky a veřejná vystoupení, …) 

*Souhlasím/ nesouhlasím s pořízením kopie průkazu zdravotní pojišťovny při účasti žáků na 

mimoškolních akcích – ozdravné pobyty, výlety, soutěže, … 

*Souhlasím/ nesouhlasím se zveřejňováním prací žáků za účelem propagace a prezentace školy. 

*Souhlasím/ nesouhlasím, aby osobní údaje mého dítěte byly zpracovány a uchovány po celou dobu 

trvání účelu zpracování (tedy i po tom, co dítě ukončí docházku na ZŠ a MŠ Stařeč – v případě 

fotografií a výtvarných a literárních prací žáků). 

*souhlasím/ nesouhlasím se zasílání informací e-mailem formou skrytých kopií. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: 

 Mít přístup k osobním údajům mého dítěte i mým (dle čl. 15 Nařízení) 

 Požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení) 

 Na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 

Nařízení 

 Na omezení zpracování osobních údajů v případech čl. 18 Nařízení 

 Na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 2 Nařízení 

 Odvolat tento Souhlas podle čl. 7, odst. 3 Nařízení 

 Podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení 

POVĚŘENEC – DPO 

Jméno a příjmení:      Luděk Bartes 

Telefonní číslo:           727 939 671 

E-mail:                          ludek_bartes@bnsoft.cz  

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a svobodně jsem 

vyjádřil/a svůj souhlas, či nesouhlas. Toto stvrzuji svým vlastnoručním podpisem. 

Ve Starči dne _____________________, Jméno a příjmení dítěte_________________________ 

Podpisy zákonných zástupců _____________________________         __________________________ 

 

* Vámi zvolený výrok, prosím,  zakroužkujte. 
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