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Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR) 
 
Já pan/í …………………………………………………………..………..., zákonný zástupce dítěte ……………..……………….…………........................, 
dávám Mateřské škole Semínko, o.p.s. se sídlem Kubatova 1/32, Praha 10  (dále jen „škola“) jako správci osobních údajů výslovný 
souhlas ke zpracování osobních údajů mých a o mém dítěti, a to pro následující účely: 

 

 evidence a využívání osobních údajů v rozsahu, v jakém je zákonný zástupce poskytl škole v souvislosti s uzavřením smluvního 
vztahu se školou (náborový lístek, evidenční list, kopie očkovacího průkazu, rodný list, čestné prohlášení atp.) 

 evidence a archivace nezbytných osobních údajů pro účely řádné evidence školy v listinné i elektronické podobě 

 pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů z akcí pořádaných školou a jejich uveřejnění (bez udání dalších identifikačních 
znaků jakými jsou například jméno či věk), v propagačních, informačních a vzdělávacích materiálech školy v listinné i 
elektronické podobě (např. informační brožury, letáčky, plakáty, webové stránky školy a facebookové stránky školy aj.), které 
souvisejí s prezentací školy a její činnosti  

 prezence zákonných zástupců na Dnech otevřených dveří a Zápisu dítěte do MŠ (jmenný seznam dětí a zákonných zástupců, 
podpisy zákonných zástupců) 

 evidence a využití kontaktů na zákonné zástupce pro účely organizace Zápisu dítěte do MŠ a případného přijetí dítěte 
k výchově a vzdělávání v Mateřské škole Semínko o.p.s. (adresa, email, telefonní číslo) 

 

Shora udělené souhlasy poskytuji Mateřské škole Semínko, o.p.s. a na dobu 10 let od data udělení. 

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné.  

Výše uvedené souhlasy mohou být kdykoliv odvolány (i jednotlivě) písemným prohlášením doručeným ředitelce Mateřské školy 
Semínko, o.p.s. na adresu školy uvedenou výše.  

 

V Praze, dne ………………………………..   Podpis zákonného zástupce dítěte: …………………………………………………………… 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mateřské školy Semínko, o.p.s. 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů Vašich nebo Vašeho dítěte se můžete obracet na pověřence školy pro ochranu osobních údajů. 
Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mateřská škola a Základní škola NEMO, Nad Bahnivkou 140/2, 251 01 Říčany. Kontaktní a odpovědnou 
osobou je Mgr. Lenka Sosnovcová. Pověřenec plní své povinnosti a úkoly nezávislým způsobem, není v konfliktu zájmů. 

 

Kontaktní údaje na pověřence školy: 

Kontaktní a odpovědná osoba: Mgr. Lenka Sosnovcová 

Telefon: 272-652-171 

E-mail: gdpr.seminko@toulcuvdvur.cz 

 

Práva v oblasti ochrany osobních údajů 

Na základě NAŘÍZENÍ 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 „nařízení“) máte následují práva v oblasti zpracování osobních údajů Vašich a Vašeho dítěte:  

 

 Právo na informace – článek 13 a 14 nařízení 
 Právo na přístup k osobním údajům – článek 15 nařízení 
 Právo na opravu – článek 16 nařízení 
 Právo na výmaz (tzv. být zapomenut) – článek 17 nařízení. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů. 
 Právo vznést námitku – článek 21 nařízení. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů. 

 

Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo 
nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou 
nedůvodnost dokládá ředitelka školy. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím.  

 

Škola jako správce údajů reaguje na podnět subjektu údajů bezodkladně, nejdéle do 1 měsíce.  

 

Dne …………………………………….jsem převzal(a) výše uvedené informace a beru je na vědomí.           

 

Podpis zákonného zástupce dítěte: …………………………………………………………… 
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