SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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 volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (dále jen „Nařízení“)
Já, níže podepsaný/á uděluji Základní škole sgt. J. C. Kluttze a Mateřské škole Kovářská se sídlem: Nám. J.
Švermy 445, 431 86 Kovářská, IČ: 47795638 (dále jen “Správce”) souhlas, v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. a)
Nařízení, se zpracováním následujících osobních údajů:
1. Jméno, příjmení, věk,
6. Telefonní číslo
2. Fotografie a podobizna,
7. E-mail
3. Video,
8. Datum narození/Rodné číslo
4. Zvukové záznamy,
9. Adresu trvalého bydliště
5. Literární a umělecká díla,
10. U cizince adresu pobytu, kde se převážně zdržuje a st.obč.
za účelem
Matriky, České školní inspekce

souhlasím / nesouhlasím *

prezentace Správce na webu

souhlasím / nesouhlasím *

prezentace Správce na sociálních sítích (např.
Facebook, Instagram, Twitter apod.)
prezentace Správce v tiskových materiálech - mediích

souhlasím / nesouhlasím *

* Nehodící se škrtněte
Tento souhlas se uděluje na celou dobu trvání účelu zpracování, tedy celé období vzdělávání subjektu údajů na
školské instituci Správce, nebo do odvolání souhlasu.
Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje:
ZŠ - sídlo: Nám. J. Śvermy 445, 431 86 Kovářská
email: skola@kovarska.cz, zs@kovarska.cz
MŠ - sídlo: Sídliště 681 , 431 86 Kovářská
email: skolkakovarska@centrum.cz
Beru na vědomí, že dle Nařízení mám právo:
●
●
●
●
●
●
●
●

vzít kdykoliv svůj souhlas zpět,
mít přístup ke svým Osobním údajům (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 dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

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.

Datum:

___________________________________

Jméno a příjmení dítěte:

___________________________________

Datum narození dítěte:

___________________________________

Adresa trvalého pobytu:

__________________________________________________

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

___________________________________

Podpis zákonného zástupce:

___________________________________

