
Základní škola Nižbor, okres Beroun 

Školní 25, 267 05 Nižbor 

Tel.  311 693 265,  IČO 75030047 

Informovaný souhlas zákonných zástupců žáka se zpracováním osobních údajů  

podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 

Já, zákonný zástupce, (vyplňte tiskacím písmem) 

níže podepsaný (otec) ……………………………...……..……………, narozen   ………….………….….……….,  

trvale bytem …………….………………………………...................................................................………..  

níže podepsaná (matka) ……………………………...……..…………, narozena ………….……….….………….,  

trvale bytem …………….………………………………....................................................................……….. 

dávám svůj výslovný souhlas Základní škole Nižbor, okres Beroun (dále jen "škole") ke shromažďování, 
zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém dítěti, žáku – žákyně: 

Jméno a příjmení ……………………………………………….………………, narozeného ………….……………………, 

ve smyslu evropského nařízení GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování osobních údajů, které jsou 
nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, jmenovitě v bodech č.: 

1. Pořizování a zveřejňování fotografií a zvukových a obrazových záznamů z akcí školy za účelem 
propagace školy na webových stránkách školy (www.zsnizbor.cz), v prostorách školy, v tisku (Nižborské 
listy, Berounský deník, případně jiný informační tisk týkající se úspěchů žáka dle bodu 3), na 
přehlídkách, kulturních akcích a školních soutěžích s uvedením jména a prvního písmene příjmení 
žáka. 

2. Zveřejňování výtvarných, fotografických a jiných rukodělných prací žáků opatřených jménem a 
zkratkou příjmením žáka na webových stránkách školy, v prostorách školy, v tisku, na přehlídkách, 
výstavách a na školních a mimoškolních soutěžích. 

3. Zveřejňování osobních údajů žáka na školních a mimoškolních soutěžích, olympiádách a dalších 
aktivitách (nezbytné seznamy žáků pro zájmové kroužky, plavání a bruslení) včetně předání osobních 
údajů pořadateli vyšších kol soutěží a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pro dobu pobytu 
ve škole.         

4. Zveřejňování osobních údajů žáka na školních a mimoškolních výletech a zájezdech. 

5. Obrazová dokumentace ke zpracování výroční zprávy školy po dobu jejího dokumentačního a 
historického významu. 

6. Jména osob doprovázejících žáka do školy a ze školy a školní družiny. 

7. Kontakty na zákonné zástupce, pokud nejsou shodné s adresou dítěte. 

Svůj souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou 
pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví.  

Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje 
poskytnout dalším osobám a úřadům (zpracovatelům) bez mého souhlasu a musí tyto údaje zabezpečit před 
neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.  



Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu 
přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení 
o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.  

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel 
provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo 
v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat 
uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může 
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.  

Beru na vědomí, že tento souhlas se netýká osobních údajů zpracovávaných na základě školského zákona (školní matrika, 
třídní kniha, hodnocení, záznamy z pedagogických rad, nezbytné lékařské posudky, podklady pro vyšetřování v PPP, 
hlášení trestných činů apod.) a údajů zpracovávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (zákon o 
archivnictví, orgány státní správy apod). 

Já, zákonný zástupce, 

 souhlasím se všemi výše uvedenými body (1-7). 

 Vlastoruční podpis výše uvedených zákonných zástupců:  

 

Otec: …………………………..………………………… Matka: ………………………………………………………………….. 

nebo 

 nesouhlasím s výše uvedeným bodem (uvedenými body) číslo: 

(vypište):  ………………………………..……………………….………………..… 

 

Vlastoruční podpis výše uvedeného zákonného zástupce: 

 
Otec: …………………………..………………………… Matka: …………………………………………………………………..  

V ………………………………….……………………      dne……………………………...……… 

 

Záznamy školy o změně 


