
         ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  HORA SVATÉ KATEŘINY 

        náměstí Pionýrů 1, okr. Most, 43546,  IČ:  70882762 

GENERÁLNÍ SOUHLAS se zpracováním osobních údajů 
dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),(dále jen „Souhlas“) 

I.  Při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) v naší škole používáme pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby zabezpečení 
OÚ. Jelikož máme zájem na tom, abychom OÚ zpracovávali pouze důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu s novým nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016, předkládáme Vám tento dokument. 

II.  Je důležité, abyste věděli, že při sběru, uchovávání a dalším zpracování Vašich OÚ či OÚ Vašich dětí na základě tohoto souhlasu dochází ke 
zpracování OÚ v tomto rozsahu: 

       OÚ, které škole o vašem dítěti sdělujete na základě školského zákona  (jméno, datum narození, rodné číslo a další osobní údaje) škola dále 
zpracovává k účelům určené zákonem: zejména vedení školní a zdravotní dokumentace pro účely naplňování procesu vzdělávání.  
( Zákon č.561/2004 Sb. Zejména § 28 - Dokumentace škol a školských zařízení ) 

Následující souhlas se týká zpracování Vašich OÚ již dle nové legislativy EU pro zpracování OÚ – nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). 

Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním OÚ o Vašem nezletilém dítěti, jehož jste zákonným zástupcem, a Vašich  

údajů jakožto zákonného zástupce k níže uvedeným účelům naší základní školy a mateřské školy (viz. tabulka).   

 

Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po celou dobu školní docházky žáka ve škole ZŠ a 

MŠ Hora Svaté Kateřiny a následující 5 let poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.  

Jméno žáka (dítěte)  ………………………………….………………………………………    Třída: ………………………   Datum narození: …………………………………. 
 

SOUHLASÍM SE VŠÍM NÍŽE UVEDENÝM   - ANO / NE  (nehodící škrtněte) 
(v případě, že nesouhlasíte se vším, můžete vybrat v následující tabulce konkrétní účely) 

……………………………………………………………………... (Titul, jméno a příjmení zákonného zástupce) 

…………………………………………………………………..…. (adresa trvalého pobytu)                                             _____________________________________ 

                                     Datum, vlastnoruční podpis zák. zástupce 

V případě Vašeho nesouhlasu bude škola údaje od Vás vyžadovat pro každý úkon zvlášť.                         *  nehodící škrtněte 

Osobní údaje: Účel zpracování těchto osobních údajů v naší organizaci se rozumí: Souhlas* 

Jméno a příjmení, včetně označení navštěvované 
třídy 

Zveřejnění na webových stránkách školy a další užití za účely propagace 
organizace a veřejné dokumentace školních akcí 

ANO / NE 

Práce žáků, případně včetně jména, příjmení a 
vlastnoručního  podpisu 

Vystavení v prostorách školy či zveřejnění na webových stránkách školy 
nebo další prezentace mimo prostory školy 

ANO / NE 

Kopie karty pojištěnce pro dlouhodobé uchování 
Uchování karty zdravotní pojišťovny dítěte za účelem lepší péče a pro 
potřeby školních výjezdů mimo budovu školy. 

ANO / NE 

Potvrzení o bezinfekčnosti Evidence potvrzení o bezinfekčnosti ANO / NE 

Seznamy žáků a jejich jmen u skříněk v šatně Za účelem snadnější orientace v šatně a v prostorách skříněk ANO / NE 

Seznamy žáků u dveří či jiných prostor při 
mimořádných událostech 

Za účelem orientace při mimořádných událostech, změna výuky, 
přeřazení, školní akce, projektové dny apod. 

ANO / NE 

Seznamy žáků na mimoškolních akcích a zahraničních 
zájezdech 

Za účelem zpracování jmenného seznamu včetně předání přepravcům ANO / NE 

Seznamy žáků na soutěžích a olympiádách Pro evidenci na seznamech soutěží a olympiád je zapotřebí souhlasu ANO / NE 

Číslo bankovního účtu zákonného zástupce Pro účely plateb za obědy a další úplaty ANO / NE 

E-mailová adresa zákonného zástupce 
Kontaktování zákonného zástupce, marketingová sdělení, newsletter, 
nabídka volitelných předmětů a další 

ANO / NE 

OÚ pro poskytování poradenských služeb (speciální 
pedagog, dětský psycholog, klinický logoped a další)  

Poskytování poradenských služeb, pokud je služba zajištěna externím 
subjektem, nejedná se o zaměstnance školy 

ANO /NE 

Závažné přestupky – případy užívání alkoholu a drog 
– bez účasti Policie ČR 

Řešení a evidence závažných přestupků (pokud není účast policie, 
v případě účasti policie není souhlas nutný) 

ANO / NE 

Fotografie – snímek obličej 
Interní evidence k doplnění profilu v informačním systému školy, Vizuální 
identifikace žáka, nejlepší žáci školy zviditelněni na chodbě školy a webu 

ANO / NE 

Fotografie  žáka 
Publikování široké veřejnosti na webových stránkách školy či 
facebookovém profilu MŠ k užití na účely propagace školy a dokumentace 
školních akcí  

ANO / NE 

Informace o zdravotním stavu, alergie, nemoci apod. 
Za účelem evidence pro lepší péči, užití pro školu, školní družinu či školní 
klub, pouze na základě dobrovolného sdělení  

ANO / NE 

Audio/video záznam z výuky, prezentací nebo 
školních akcí, evidence včetně jména a příjmení, 
označení třídy 

Za účelem uchování a pozdějšího užití, pro lepší zpětnou vazbu pro žáka. 
Pro případné publikování na webových stránkách školy, dalšího užití na 
účely propagace školy a dokumentace školních akcí. 

ANO /NE 

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého 
pobytu, zdravotní údaje, cestovní údaje 

Zajištění externích akcí školy – předávání osobních údajů dalším 
subjektům zajišťujícím dopravu, ubytování a stravování. 

ANO /NE 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro naši organizaci je  Mgr.Martina Landová  poverenec@gepardservices.cz 

mailto:poverenec@gepardservices.cz

