
Já, níže podepsaná/podepsaný zákonný zástupce stvrzuji, že souhlasím či nesouhlasím1 se zpracováním vy-

jmenovaných osobních údajů mého (mně svěřeného) dítěte - žáka Základní školy Jiříkov, okres Děčín, resp. 

mých vyjmenovaných osobních údajů k jednotlivým níže uvedeným účelům: 
 

Subjekty údajů 
 

Žák - dítě  

Jméno, příjmení:   

Rodné číslo nebo datum narození:   

Trvalé bydliště:   

Matka (zákonný zástupce 1) 

Jméno, příjmení:   

Bydliště (pokud se liší):   

Otec (zákonný zástupce 2) 

Jméno, příjmení:   

Bydliště (pokud se liší):   

Jiná oprávněná osoba: 

Jméno, příjmení:   

Bydliště (pokud se liší):   

 

Účely zpracování 

Jednotlivé účely zpracování definují důvody ke zpracování osobních údajů (jejich shromažďování, využití a uložení). 

Detailní informace o jednotlivých činnostech zpracování poskytne subjektu údajů škola při shromažďování údajů. 

Účel zpracování: 
Organizování soutěží a olympiád. 
Zpracovávané osobní údaje:  
Seznamy žáků  - jméno, příjmení, datum narození. 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Informace pro Sdružení rodičů při základní škole Jiříkov.  
Zpracovávané osobní údaje: 
Seznamy zákonných zástupců, telefonní spojení, seznamy žáků -  jméno, příjmení (třída) 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole.  
Zpracovávané osobní údaje: 
Email, telefonní číslo zákonných zástupců (domů, do zaměstnání), případně datová schránka. 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zveřejnění fotografií za účelem prezentace aktivit školy. 
Zpracovávané osobní údaje: 
Fotografie, jméno, příjmení (škola, třída). 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zveřejnění fotografií za účelem propagace školy. Fotografie za účelem propagace či zvýšení 
zájmu žáků o docházku na dané škole (fotografie žáka s vysvětlujícím komentářem).  
Zpracovávané osobní údaje: 
Fotografie, jméno, příjmení (škola, třída). 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Předání osobních údajů rodičů (zákonných zástupců) dítěte za účelem možného kontaktování 
při úrazu či zdravotních potížích. 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, telefonní číslo. 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

                                                 
1 Nesouhlas se zpracováním osobních údajů dítěte či zástupce nemohou být důvodem k neposkytnutí služby - mohou 
však poskytování služby zkomplikovat. 



Účel zpracování: 
Předání údajů dítěte externím poskytovatelům služeb ve smluvním vztahu se školou za účelem 
jejich zákonem požadovaného zpracování (např. – lyžařský kurz, branný kurz). Organizování 
mimoškolních akcí a zahraničních zájezdů, slevenky na hromadnou jízdenku. 
Zpracovávané osobní údaje: 
Seznamy žáků - Jméno, příjmení, datum narození. 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zpracování a uložení informací o zdravotním stavu dítěte (u dětí se zdravotními problémy), 
který ovlivňuje jejich zapojení do běžného chodu školy, resp. třídy. 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní informace. 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zveřejnění seznamu dětí přijatých ke školní výuce (zveřejněna budou pouze registrační čísla 
přidělená při zápisu) a jejich zařazení do tříd. 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, registrační číslo přidělené při zápisu. 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zpracování školních ročenek v době školní docházky dítěte a jejich dokumentačního a historic-
kého významu. 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, fotografie, třída.  

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zaznamenání a využívání seznamu osob oprávněných vyzvedávat žáka během řádného vyučo-
vání a ze školní družiny. 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, třída. Oprávněná osoba – jméno, příjmení, vztah k žákovi, telefonní číslo 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Kontakt na zákonné zástupce - není shodný s adresou dítěte.  
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, třída, adresa, telefonní číslo 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a infor-
mování o aktivitách školy (slohové práce, výtvarné práce, hudební vystoupení s vysvětlujícím 
komentářem, úspěšnost v soutěžích). 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, třída 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Organizování kulturních vystoupení pro žáky školy a vybírání vstupného. 
Zpracovávané osobní údaje: 
Seznam žáků - Jméno, příjmení, třída 

souhlasím 

 

nesouhlasím 

 

Trvání souhlasu 
Tento souhlas se uděluje na dobu trvání školní docházky žáka, plus 5 let. 

 

Poučení 
V souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů je nezbytné pro všechna zpracování, pro která nee-

xistuje právní základ nebo oprávněný zájem, získat souhlas subjektu údajů, případně jeho zástupce. Tento souhlas lze 

kdykoliv a bez udání důvodu vzít zpět. 

 
 

Podpis matky (zákonný zástupce 1): ……………………………………………………………… 

Podpis otce (zákonný zástupce 2): ……………………………………………………………… 

Jiná oprávněná osoba:                ……………………………………………………………… 



 


