
Souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů

Jubilejní základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Rusava, okres Kroměříž, příspěvková 
organizace, Rusava 203, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, jako Správce osobních údajů (dále jen „MŠ“). 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Markéta Burdová, Fryčajova 888, Bystřice pod Hostýnem, tel.:723 
600 446, e-mail: mikroregion@podhostynsko.cz

Mateřská škola má zájem v souvislosti se zajištěním vzdělávání zpracovávat údaje Vašeho dítěte pro některé 
další účely nad rámec povinného zpracování osobních údajů, k čemuž je vyžadován Váš souhlas. Vyberte prosím
níže, se kterými z uvedených zpracování souhlasíte/nesouhlasíte.
V souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, jakož i ve smyslu § 84 až 90 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

 Souhlasím s využitím výtvarných prací, výrobků a výtvorů dítěte k prezentaci 
MŠ s uvedením jména a příjmení dítěte, a to i mimo prostory MŠ. Souhlas ANO/NE
uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery v MŠ.

 Souhlasím se zveřejňováním fotografií a audiovizuálního zobrazení mého 
Dítěte včetně uvedení jména a příjmení  v interních i externích propagačních,              ANO/NE
Informačních a vzdělávacích materiálech MŠ, které souvisejí s prezentací školy
a jejího chodu. Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery v MŠ.

 Souhlasím se zveřejňováním fotografií a audiovizuálního zobrazení mého dítěte bez udání dalších 
identifikačních znaků, jakými jsou například příjmení, věk adresa bydliště (v propagačních, 
informačních a vzdělávacích materiálech MŠ, které souvisejí s prezentací školy a jejího chodu. Souhlas 
uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery v MŠ, a to konkrétně:

-v propagačních, informačních a vzdělávacích materiálech v listinné podobě                    ANO/NE
(informační brožury, letáčky, plakáty, aj.)

- v propagačních, informačních a vzdělávacích materiálech elektronických                       ANO/NE
(např. na webových stránkách MŠ, ve video prezentacích a reportážích z akcí aj.)

-v propagačních, informačních a vzdělávacích materiálech organizátorů vzdělávacích,  ANO/NE
kulturních, sportovních či jiných akcích mimo MŠ za účelem prezentace této akce
(např. na webových stránkách města Bystřice pod Hostýnem)

 Souhlasí se zpracováním osobních údajů mého dítěte za účelem organizace 
nepovinných školních a mimoškolních akcí (plavecký kurz, pobyt v přírodě, 
lyžařský kurz), včetně případného zapojení dítěte a jeho výtvorů do soutěží. ANO/NE
Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery v MŠ. Pro tyto účely
Mohou být osobní údaje v nezbytném rozsahu předány organizátorům nepovinných 
a mimoškolních akcí, případně subjektům na těchto akcích se podílejících
nebo organizátorům soutěží. 

 Souhlasím se sdělením a zpracováním osobních údajů (v rozsahu jméno a příjmení,
datum narození a bydliště) u osob mnou zmocněných k vyzvedávání mého dítěte ANO/NE
z MŠ. Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery v MŠ.

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně 

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro docházku dítěte do MŠ).



fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Údaje 
budou zpracovány po dobu školní docházky Vašeho dítěte do MŠ a po skončení školní docházky budou dále 
archivovány v souladu s právními předpisy po dobu 10 let.  V případě porušení povinností na ochranu osobních 
údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Při zpracování osobních údajů u MŠ nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly 
činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávnených zájmů zákonných zástupců a 
dětí.

Máte právo:

 svůj udělený souhlas kdykoliv odvolat osobně na adrese správce (uvedena v záhlaví), písemným 
sdělením u správce osobních údajů, nebo předáním písemného sdělení pověřenci pro ochranu osobních 
údajů,

 požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i vašeho syna/dcery,
 požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u 

MŠ jsou nepřesné),
 požadovat vymazání osobních údajů vašich i vašeho syna/dcery, popř. požadovat omezení jejich 

zpracování,
 podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňuje písemně u správce nebo cestou pověřence pro ochranu 
osobních údajů.

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

Jméno a příjmení dítěte…………………………………………………………………..

Jméno a příjmení zákonného zástupce…………………………………………………...

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




