
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okr. Přerov, přísp.org.
Tel.: 581625390, e-mail: polaiv1@seznam.cz

Jmenovaným pověřencem pro školu je Tomáš Bíbrlík, tel. č. 777 698 876, email:
t.bibrlik@regionhranicko.cz, k zastižení v pracovní dny 8 - 15 hodin.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já, pan(í) ________________________________________________(jako zákonný zástupce)    

dávám tímto Základní škole a Mateřské škole Jindřichov, okres Přerov, Jindřichov 122, 753 01 Hranice, 

IČO 70985928 (dále jen škola), výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů a zvláštní kategorii 

osobních údajů mého dítěte: _________________________________________________________, 

narozeného: _________________________ ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (GDPR) a směrnice školy

ke GDPR. Souhlas poskytuji na dobu docházky mého dítěte do školy. Svůj souhlas poskytuji pro 

zpracování osobních údajů

o Jméno a příjmení, fotografie, které jsou nezbytné pro informování veřejnosti o dění ve škole a 

propagaci školy

o Pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech školy, skupinovém 

focení tříd, Hranickém deníku, Hranickém zpravodaji, Kronice ZŠ, včetně webových stránek školy

o Seznamy účastníků školních a mimoškolních akcí pro dodavatele služeb, účetnictví (výlety, 

exkurze, plavecký výcvik, divadlo, kulturní vystoupení)

o Kontaktní údaje na zákonné zástupce a jiné osoby, které se podílejí na vzdělávání dítěte (na 

základě záznamu v Evidenčním listu dítěte, Katalogovém listu žáka, zápisních lístků do ŠD a ŠJ)

o Poskytnutí potřebných údajů (jméno, příjmení, datum narození) při účasti dítěte v soutěžích, při 

reprezentaci školy

o K zveřejňování výtvarných a obdobných děl dítěte na výstavě v galerii, soutěžích, s uvedením 

jména, příjmení a roku narození dítěte

o K zveřejnění jména a příjmení nebo obrázkové značky na výtvarných dílech, pracovních listech 

v prostorách školy

o Evidování zdravotní pojišťovny dítěte v Evidenčním listu dítěte a Katalogovém listu žáka

Potvrzuji, že jsem byl(a) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(GDPR) informován(a) o právu kdykoli souhlas odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Zároveň potvrzuji, že jsem byl(a) ve smyslu nařízení GDPR informován(a) o mých právech na 
přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení 
zpracování těchto údajů, na přenositelnost osobních údajů a na vznesení námitky proti zpracování 
osobních údajů, které se týká i automatizovaného zpracování, včetně profilování.  

V Jindřichově dne _______________       Podpis   _____________________________________


