Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny příspěvková organizace
Hlavní 6 Nové Sedlo, 438 01 Žatec
IČO: 72741961

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Základní škole a Mateřské škole, okres Louny příspěvkové
organizaci, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů mého dítěte, a to
v následujícím rozsahu:
Osobní údaje

Účely zpracování

Doba zpracování

Audio a videozáznamy, vč.
fotografií
dítěte/žáka
získané
během výuky či během školních
akcí, soutěží a olympiád, včetně
uvedení jména a příjmení, třídy a
roku pořízení

Zveřejnění v prostorách školy, na
webových stránkách školy, v tisku a
v propagačních materiálech školy (a
s tím související i uložení v databázi
školy) za účelem dokumentace akcí,
informování rodičů a propagace školy

Po dobu trvání
školní
docházky
dítěte/žáka
a ANO x
následně 1 rok po
jeho skončení

NE

Audio a videozáznamy, vč.
fotografií
dítěte/žáka
získané
během výuky či během školních
akcí, soutěží a olympiád, včetně
uvedení třídy a roku pořízení (bez
uvedení jména a příjmení)

Zveřejnění na FB stránkách školy za
účelem propagace školy, dokumentace
akcí a informování rodičů (články,
časopis, nahrávky do TV…..)

Po dobu trvání
školní
docházky
dítěte/žáka
a ANO x
následně 1 rok po
jeho skončení

NE

Souhlas

Jméno a příjmení dítěte/žáka, Zajištění účasti na akcích konaných Po dobu trvání ANO x NE
datum narození (jako součást mimo školu - jmenné seznamy žáků školní
docházky
jmenného seznamu dětí)
budou předány organizátorům soutěží dítěte/žáka
a olympiád
Výtvarná díla a jiné výrobky či
práce dítěte/žáka, včetně uvedení
jeho
jména,
příjmení
a
vlastnoručního podpisu

Zveřejnění v prostorách školy, na
webových
stránkách
školy
a
vystavování mimo prostory školy
(např. obecní výstavy, galerie)

Po dobu trávní
školní
docházky ANO x NE
dítěte/žáka
a
následně 1 rok po
jeho skončení

Jméno a příjmení dítěte/žáka,
označení třídy, datum narození,
zdravotní údaje, číslo cestovního
dokladu

Zajištění externích akcí školy – školní Po dobu trvání
výlety, škola v přírodě, cesty do školní docházky
ANO x NE
zahraničí (údaje budou předány
organizátorovi akce, přepravci či
ubytovateli)

Tento souhlas platí po dobu školní docházky žáka/dítěte do Základní školy a Mateřské školy Nové Sedlo, okres Louny
příspěvkové organizaci, Hlavní 6, Nové Sedlo, 438 01 Žatec

Beru na vědomí, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese školy uvedené v záhlaví tohoto
formuláře. Případným odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před
jeho odvoláním.
Další informace související se zpracováním osobních údajů naleznete na webových stránkách školy:
www.zsms-novesedlo.cz
Rádi bychom Vás informovali, že dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů je škola oprávněna pořizovat a
zveřejňovat reportážní fotografie či videozáznamy vztahující se k její činnosti (např. záběry z vyučování, soutěží,
veřejných vystoupení žáků, atd.), včetně stručné doprovodné informace, a to bez výslovného souhlasu zákonného
zástupce. Takové fotografie či záznamy bude škola zveřejňovat pouze v prostorách školy, na svých webových
stránkách, ve svém zpravodaji, případně v místním tisku, a to za účelem její propagace a šíření povědomí o vhodných
a slušných způsobech společenského chování v rámci školní výuky i výchovy mimoškolní. To se týká i prezentace
výrobků a výkresů žáků.
Škola bude důkladně zvažovat, které konkrétní fotografie, audiovizuální záznamy či výrobky a výkresy zveřejní, a to
s ohledem na oprávněné zájmy dětí.
Přesto máte jako zákonní zástupci možnost se na školu obrátit s žádostí o úpravu či stažení jednotlivých
publikovaných fotografií a videozáznamů. Škola se bude vaší žádostí zabývat, kdy zejména posoudí konkrétní důvody
pro úpravu či stažení publikovaných materiálů.

Jméno a příjmení dítěte/žáka………………………………….................................. nar.…………......................
Jméno a příjmení zákonného zástupce…………………………………...............................................................

V Novém Sedle dne……………

Podpis zák. zástupce………………………………..
Podpis žáka…………………………………………..
(pouze u dětí ve věku 15let a více)

