Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Mateřské škole Puškinova,
IČ: 61988707, se sídlem A. S. Puškina 7a/908, Havířov-Město (dále jen „Škola“) informovaný souhlas, aby
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala níže uvedené osobní údaje (dále jen „OÚ“), a to pro
níže stanovené účely a dobu trvání:
Zpracovávaný osobní údaj:
Jméno a příjmení dítěte
včetně označení
navštěvované třídy
Práce dětí včetně jména,
příjmení a vlastnoručního
podpisu
Fotografie dítěte
s rodinnými příslušníky,
pořízená ve škole nebo na
akcích školy
Fotografie s biometrickými
údaji
Fotografie s biometrickými
údaji
Audio/video záznam dětí
s rodinnými příslušníky
z výuky, prezentací nebo
školních akcí
Jméno a příjmení dítěte,
adresa, datum narození,
RČ, národnost, zdravotní
pojišťovna, ošetřující lékař
a TČ
Výtvarné a jiné práce dítěte
vytvořené ve škole nebo její
akci
Jméno a příjmení dítěte,
dosažené výsledky
Jméno a příjmení dítěte,
datum narození dítěte

Fotografie dítěte, třída

Účel zpracování těchto OÚ se
rozumí:
Zveřejnění v prostorách školy, na
webových stránkách školy a pro další
užití za účelem propagace organizace a
veřejné dokumentace školních akcí
Vystavení v prostorách školy, na
webových stránkách

Doba poskytnutí
souhlasu
Po dobu docházky do
školy a po dobu
povinné archivační
doby
5 let

Zveřejnění na webových stránkách
školy, na nástěnkách školy, tablech,
výročních zprávách, publikační činnost

5 let od pořízení
fotografie

Nástěnky ve třídách, chodbách

5 let

Publikování na webových stránkách
školy za účelem propagace a informací
pro rodiče
Publikování na webových stránkách
školy, propagace a dokumentace
školních akcí

5 let

Ano
Ne
Ano

5 let

Ne
Ano

Vedení povinné dokumentace školy,
zdravotní dokumentace, úrazové
pojištění

Po dobu povinné
archivační doby

Prezentace na nástěnkách školy, na
výstavkách ve škole, na webových
stránkách školy, výtvarné soutěže

5 let od vytvoření
práce

Zveřejnění na webových stránkách
školy, na nástěnkách ve škole,
soutěžích a jiných prezentacích školy
přístupných veřejnosti
Vytvoření seznamu dětí pro účast na
akcích školy, nebo na akcích, kterých
se děti prostřednictvím školy účastní –
Školy v přírodě, předplavecký výcvik,
lyžařský výcvik
Kronika školy

5 let od realizace
akce

Souhlas*
)

Ano

Ne
Ano

Ne
Ano
Ne

Ne
Ano
Ne

Ano
Ne
Ano
Ne

Po dobu školního
roku

Ano
Ne

neomezeně

Ano
Ne

Seznamy dětí a jejich
značek u skříněk v šatně
Datum narození dítěte

Za účelem snadnější orientace v šatně

Potvrzení o bezinfekčnosti

Pro účely ozdravného pobytu

Seznamy dětí u dveří či
jiných prostor při
mimořádných událostech
Seznamy dětí na
mimoškolních akcích
Seznamy žáků na soutěžích

Za účelem orientace při mimořádných
akcích a událostech, změnách

Po dobu události

Za účelem zpracování jmenného
seznamu pro ubytování, přepravce
Pro evidenci

Po dobu akce

e-mailová adresa a telefonní
číslo zákonného zástupce
OÚ pro poskytování
poradenských služeb (SPC,
PPP, logoped)
Informace o zdravotním
stavu, alergii, nemoci
Jméno, příjmení, třída

Pro kontakt školy se zákonným
zástupcem
Poskytování poradenských služeb

Po dobu docházky
dítěte
Po dobu povinné
archivace

Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne

Povinná dokumentace

Po dobu povinné
archivace
Po dobu povinné
archivace
Po dobu povinné
archivace

Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne

Číslo účtu ZZ, jeho podpis,
jméno a příjmení dítěte

Evidence jubileí a přání k narozeninám

Seznamy pro výběr školného,
stravného, akcí školy
Pro účely účtování školného a
stravného

Po dobu docházky
dítěte
Po dobu docházky
dítěte
Po dobu akce

Po dobu akce

Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne

*) Nehodící se škrtněte. Ponecháním ANO (škrtnutím NE) uděluji svůj výslovný souhlas s uvedeným zpracováním
OÚ, a to na výše uvedenou dobu, případně do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas s poskytnutím OÚ je
dobrovolný. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět. Ponecháním NE (škrtnutím ANO) souhlas se zpracováním OÚ
neudělujete.
Zpracování OÚ je prováděno Školou. Škola je oprávněna zpracovávat OÚ manuálně i automatizovaně rovněž
prostřednictvím dalších zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. OÚ budou zpřístupněny
pouze oprávněným zaměstnancům Školy či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely
zpracování. Na Školu je možné se k uplatnění práv v souvislosti se zpracováním OÚ obracet prostřednictvím
datové schránky 9cej78p, emailem mspuskina.havirov@seznam.cz, nebo poštou na adrese Mateřská škola
Puškinova, A. S. Puškina 7a/908, Havířov-Město. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních
případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva přenositelnosti údajů a dalších
práv podle Nařízení. Výše uvedenými způsoby se můžete na Školu obracet v případě zpracování OÚ na základě
tohoto souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracování OÚ.
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………………
Datum narození dítěte:………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení zákonných zástupců:…………………………………………………………
Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl Školou informován a poučen, že poskytnutím tohoto souhlasu se
zpracováním OÚ a poskytnutím OÚ prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné a pouze na mém
svobodném uvážení. Dále prohlašuji, že jsem byl informován o svých právech a povinnostech, zejména o svém
právu
a) na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení),
b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení),
c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány
či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení),
d) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení),
e) na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení),
f) na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21 Nařízení),
g) podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 Nařízení).
V Havířově dne …………..

Podpis zákonného zástupce …………………………….

