1. základní škola Plzeň,
Západní 18, příspěvková organizace
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji 1. základní škole Plzeň, Západní 18, příspěvkové
organizaci, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, pro
stanovené účely zpracování a na celé období vzdělávání na této škole mého dítěte:

..............................................................................................................................................................................
jméno a příjmení žáka, datum narození

1.

2.

3.

Osobní údaj
jméno a příjmení žáka, věk, třída,
škola, obec a případně
vlastnoruční podpis u práce žáka
jméno, příjmení, třída žáka a
případně vlastnoruční podpis u
práce žáka
jméno, příjmení, třída žáka a
datum narození

4.

jméno, příjmení a třída žáka,
dosažené výsledky

5.

fotografie žáka

6.

fotografie žáka

7.

audio či videozáznam žáka,
včetně jména a příjmení, označení
třídy

8.

audio či videozáznam žáka,
včetně jména a příjmení, označení
třídy

9.

jméno, příjmení, třída žáka a
datum narození, případně adresa
trvalého pobytu žáka

Účel zpracování
zveřejnění literárních, výtvarných, technických a
jiných děl žáků, včetně audio a videotvorby
informování o školních a mimoškolních akcích
za účelem jejich propagace a veřejné
dokumentace (např. soutěže, olympiády,
sportovní, kulturní a umělecké akce) na webových
stránkách školy, ve školních publikacích nebo
letácích, výročních zprávách školy, na
nástěnkách ve škole, v portfoliích žáků
zpracování jmenného seznamu žáků pro evidenci
účasti žáka na soutěžích, olympiádách a
projektech
informování o školních a mimoškolních akcích
za účelem jejich propagace a veřejné
dokumentace (např. soutěže, olympiády,
sportovní, kulturní a umělecké akce) na webových
stránkách školy, ve školních publikacích nebo
letácích, výročních zprávách školy, na
nástěnkách ve škole
společné fotografování s dalšími žáky školy (např.
na konci školního roku)
informování o školních a mimoškolních akcích
za účelem jejich propagace a veřejné
dokumentace (např. soutěže, olympiády,
sportovní, kulturní a umělecké akce) na webových
stránkách školy, ve školních publikacích nebo
letácích, výročních zprávách školy, na
nástěnkách ve škole
informování o školních a mimoškolních akcích
za účelem jejich propagace a veřejné
dokumentace (např. soutěže, olympiády,
sportovní, kulturní a umělecké akce) na webových
stránkách školy, ve školních publikacích nebo
letácích, výročních zprávách školy, na
nástěnkách ve škole
uchování a pozdější užití při zpětné vazbě pro
žáka ve výuce

Souhlas*
ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

zpracování jmenného seznamu žáků pro předání
přepravcům,
ubytovatelům
a
dalším
na
mimoškolních akcích (např. školní výlety a
ANO
NE
exkurze, vzdělávací programy nebo projekty,
školy v přírodě, lyžařské kurzy, zahraniční
zájezdy)
*nehodící se škrtněte

Souhlas je udělen v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
to na výše uvedenou dobu po udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.
1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace je oprávněna zpracovávat osobní údaje
manuálně a automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam
poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či
zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se
zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat.
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl 1. základní školou Plzeň, Západní 18, příspěvkovou
organizací informován o svých právech a povinnostech, zejména o svém právu:
 na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
 na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či
jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)
 na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
 na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely
oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)
 právo podat proti správci stížnost u dozorovaného orgánu (čl. 77 GDPR)
Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je
zcela dobrovolné.

V................................................ dne .............................................

..............................................................................................................................................................................
jméno a příjmení zákonného zástupce, podpis

