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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Já, níže uvedený/á  

Jméno:                Příjmení:  

Bydliště:  

Telefonní kontakt:              Vztah k dítěti:  

tímto prohlašuji, že si jsem vědom(a), že mne zákonný zástupce/zákonní zástupci dítěte:  

Příjmení dítěte:                  Jméno dítěte:   

pro účely jeho účasti ve Školní družině  Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4, Brno  rok 2018/2019 oprávnil(i) k 

tomu, abych toto dítě z uvedené družiny vyzvedával(a) a že jsem toto oprávnění přijal(a). Byl(a) jsem taktéž informován(a) o 

pravidlech návštěvy dítěte ve školní družině a jeho vyzvedávání z této školní družiny.  

Informace o zpracování osobních údajů:  

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány školou pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 

Sb. Školského zákona v platném znění a pro účely provozu školní družiny.  Poskytnutí osobních údajů uvedených na tomto 

dokumentu je dobrovolné a v plném rozsahu podléhá souhlasu osoby, které se týkají. Výše uvedené osobní údaje budou 

zpracovávány školou po celé období školní docházky dítěte na této škole a dále po dobu, po kterou, stanoví obecně závazné 

právní předpisy uchovávání povinných údajů o dítěti a jeho docházce do školy, a to včetně archivačních předpisů.  Pokud níže 

udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů dáváte tím souhlas, že tyto údaje budou zpracovávány po stejnou dobu jako 

budou zpracovány údaje, které byly poskytnuty zákonnými zástupci dítěte jako povinné. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.   

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné  podobě a nebudou dále předávány dalším subjektům.    

Máte právo požadovat po škole přístup k osobním údajům, které o Vás zpracovává, požadovat jejich opravu (pokud jsou 

nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o 

oprávněnosti zpracování). Pokud budete mít za to, že nejsou údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy, máte právo 

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě, že byste potřebovali více informací k otázce osobních údajů a 

jejich ochrany, je možné se obrátit s dotazem na školu.  

Vyjádření stanoviska ke zpracování osobních údajů a k dalším skutečnostem:  

*pokud chcete udělit souhlas, zaškrtněte políčko před slovem souhlasím  

□ Souhlasím, aby škola zpracovávala mé výše uvedené osobní údaje po výše uvedenou dobu pro účely vedení povinné 

dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění a pro účely provozu školní družiny a v 

souvislosti s výše uvedenými účely zpracování mě na nich kontaktovala.  

□ Souhlasím, dále s tím, aby zákonní zástupci/zákonný zástupce dítěte tyto mé údaje dle potřeby v průběhu školní docházky 

dítěte aktualizoval a aby přímo on/oni sděloval(i) škole případné změny těchto údajů a tato je nadále v souladu s tímto mým 

souhlasem po dobu, po kterou jsem k tomu dal(a) souhlas zpracovávala.  

  

V …………………………………                    dne: …………………………                                               Podpis   ……………….……………………..………… 
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