Souhlas ke zpracování osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas Základní škola a Mateřská škola Stonava (dále jen „škola”), se
sídlem Stonava 825, IČO: 64628531, (dále jen „Správce“), aby 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 o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR“) zpracovávala
tyto osobní údaje:

Osobní údaj
Jméno, příjmení, datum narození, bydliště

Účel zpracování
Potřeby školy nad rámec zákona, např.
mimoškolní akce, apod.

2. Osobní údaje uvedené v bodě 1., bude škola zpracovávat po dobu studia žáka ve škole nebo po
dobu, kdy to vyžaduje zákon.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to
například zasláním emailu na emailovou adresu skola@stonava.cz nebo dopisu na kontaktní údaje
školy dle bodu 1.

4. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovaně rovněž prostřednictvím
určených zpracovatelů. Aktuální seznam zpracovatelů poskytne škola na vyžádání. Osobní údaje
budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a to
pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

5. Zákonný zástupce tímto současně uděluje souhlas se:
-

zveřejňováním fotografií ze školních akcí na webových stránkách, nástěnkách, v tisku

-

zveřejňováním nahrávek ze školních akcí prostřednictvím televize Polar

-

se vstupem externích pracovníků do prostor školy, kteří v rámci primární prevence sociálně
patologických jevů provádějí diagnostiku žákovského kolektivu, dotazníková šetření týkající
se této problematiky a práci s dětmi v rámci primární prevence (přednášky, besedy,
semináře).

-

provedením orientačního testu na přítomnost alkoholu (dechová zkouška) v případě
podezření na intoxikaci žáka

-

provedením orientačního testu na přítomnost OPL (zkouška ze slin) v případě podezření na
intoxikaci žáka

-

prohlídkou osobních věcí v případě podezření na zcizení předmětu

-

s přepravou mého dítěte na sportovní a kulturní akce školním autem

-

tím, že budu informovat školu o zdravotních omezeních svého dítěte

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět,

-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto
formuláře je zcela dobrovolné.

V …………………….. dne ……………………..

____________________
Podpis zákonných zástupců
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