Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce
Uděluji tímto souhlas Fakultní mateřské škole při PedF UK Na Výšinách 3/1075 Praha 7, 170
00 .
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále
jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)
k mému dítěti:
jméno

a
příjmení
žáka
……………………………………………………………………….

datum

narození
………………………………………………………………………….

/dítěte/

žáka/dítěte

jméno a příjmení zákonného zástupce
…………………………………………………………………………
zpracovával tyto osobní údaje:
Osobní údaj
Portrétní fotografie
žáka (podobizna)
Jméno, příjmení, třída
žáka, rok narození,
dosažené výsledky

Jméno, příjmení, třída,
rok narození
Jméno, příjmení, třída,
datum narození,
bydliště
Jméno, příjmení, třída
Jméno, příjmení, email zákonného
zástupce

Účel zpracování
Webové stránky školy, webové stránky tříd, školní kronika,
nástěnky ve škole, školní publikace a ročenky, prezentace
činnosti školy (propagace školy)
Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže,
olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy
a tříd, propagačních materiálech školy, školních publikacích,
výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných
veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění
úspěšných žáků u zřizovatele školy.
Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy - plavání,
dopravní hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do
soutěží, přehled výchovně vzdělávací práce (záznamy)
Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti
s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě,
lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů,
mediálních kurzů, exkurzí
Přihlášky do soutěží
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy,
prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce)

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte.

Zaškrtněte
v případě
souhlasu

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu
skolka@msnavysinach.
nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
b) web hosting webových stránek
c) správce IT
d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky, ID DS dy8vcqp , e-mailem na adresu skolka@msnavysinach.cz nebo poštou
na adresu Fakultní mateřská škola Při PedF UK, Na Výšinách 3/1075, Praha 7, 170 00.

V ……………………………… dne ………………………….

…………………..………………………………………
……………………..
podpis
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Přihlášky do soutěží
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy,
prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce)

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte.

Zaškrtněte
v případě
souhlasu

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu
skolka@msnavysinach.
nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
b) web hosting webových stránek
c) správce IT
d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky, ID DS dy8vcqp , e-mailem na adresu skolka@msnavysinach.cz nebo poštou
na adresu Fakultní mateřská škola Při PedF UK, Na Výšinách 3/1075, Praha 7, 170 00.

V ……………………………… dne ………………………….

…………………..………………………………………
……………………..
podpis

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce
Uděluji tímto souhlas Fakultní mateřské škole při PedF UK Na Výšinách 3/1075 Praha 7, 170
00 .
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále
jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)
k mému dítěti:
jméno

a
příjmení
žáka
……………………………………………………………………….

datum

narození
………………………………………………………………………….

/dítěte/

žáka/dítěte

jméno a příjmení zákonného zástupce
…………………………………………………………………………
zpracovával tyto osobní údaje:
Osobní údaj
Portrétní fotografie
žáka (podobizna)
Jméno, příjmení, třída
žáka, rok narození,
dosažené výsledky

Jméno, příjmení, třída,
rok narození
Jméno, příjmení, třída,
datum narození,
bydliště
Jméno, příjmení, třída
Jméno, příjmení, email zákonného
zástupce

Účel zpracování
Webové stránky školy, webové stránky tříd, školní kronika,
nástěnky ve škole, školní publikace a ročenky, prezentace
činnosti školy (propagace školy)
Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže,
olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy
a tříd, propagačních materiálech školy, školních publikacích,
výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných
veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění
úspěšných žáků u zřizovatele školy.
Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy - plavání,
dopravní hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do
soutěží, přehled výchovně vzdělávací práce (záznamy)
Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti
s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě,
lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů,
mediálních kurzů, exkurzí
Přihlášky do soutěží
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy,
prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce)

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte.

Zaškrtněte
v případě
souhlasu

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu
skolka@msnavysinach.
nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
b) web hosting webových stránek
c) správce IT
d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky, ID DS dy8vcqp , e-mailem na adresu skolka@msnavysinach.cz nebo poštou
na adresu Fakultní mateřská škola Při PedF UK, Na Výšinách 3/1075, Praha 7, 170 00.

V ……………………………… dne ………………………….

…………………..………………………………………
……………………..
podpis

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce
Uděluji tímto souhlas Fakultní mateřské škole při PedF UK Na Výšinách 3/1075 Praha 7, 170
00 .
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále
jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)
k mému dítěti:
jméno

a
příjmení
žáka
……………………………………………………………………….

datum

narození
………………………………………………………………………….

/dítěte/

žáka/dítěte

jméno a příjmení zákonného zástupce
…………………………………………………………………………
zpracovával tyto osobní údaje:
Osobní údaj
Portrétní fotografie
žáka (podobizna)
Jméno, příjmení, třída
žáka, rok narození,
dosažené výsledky

Jméno, příjmení, třída,
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Jméno, příjmení, třída,
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Jméno, příjmení, třída
Jméno, příjmení, email zákonného
zástupce
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Webové stránky školy, webové stránky tříd, školní kronika,
nástěnky ve škole, školní publikace a ročenky, prezentace
činnosti školy (propagace školy)
Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže,
olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy
a tříd, propagačních materiálech školy, školních publikacích,
výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných
veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění
úspěšných žáků u zřizovatele školy.
Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy - plavání,
dopravní hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do
soutěží, přehled výchovně vzdělávací práce (záznamy)
Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti
s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě,
lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů,
mediálních kurzů, exkurzí
Přihlášky do soutěží
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy,
prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce)

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte.

Zaškrtněte
v případě
souhlasu

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu
skolka@msnavysinach.
nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
b) web hosting webových stránek
c) správce IT
d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky, ID DS dy8vcqp , e-mailem na adresu skolka@msnavysinach.cz nebo poštou
na adresu Fakultní mateřská škola Při PedF UK, Na Výšinách 3/1075, Praha 7, 170 00.

V ……………………………… dne ………………………….

…………………..………………………………………
……………………..
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Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce
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příjmení
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……………………………………………………………………….

datum
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………………………………………………………………………….
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žáka/dítěte
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Jméno, příjmení, třída
Jméno, příjmení, email zákonného
zástupce
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nástěnky ve škole, školní publikace a ročenky, prezentace
činnosti školy (propagace školy)
Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže,
olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy
a tříd, propagačních materiálech školy, školních publikacích,
výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných
veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění
úspěšných žáků u zřizovatele školy.
Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy - plavání,
dopravní hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do
soutěží, přehled výchovně vzdělávací práce (záznamy)
Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti
s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě,
lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů,
mediálních kurzů, exkurzí
Přihlášky do soutěží
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy,
prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce)

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte.

Zaškrtněte
v případě
souhlasu

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu
skolka@msnavysinach.
nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
b) web hosting webových stránek
c) správce IT
d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky, ID DS dy8vcqp , e-mailem na adresu skolka@msnavysinach.cz nebo poštou
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(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále
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………………………………………………………………………….
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olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy
a tříd, propagačních materiálech školy, školních publikacích,
výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných
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Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu
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a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
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a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.
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datové schránky, ID DS dy8vcqp , e-mailem na adresu skolka@msnavysinach.cz nebo poštou
na adresu Fakultní mateřská škola Při PedF UK, Na Výšinách 3/1075, Praha 7, 170 00.

V ……………………………… dne ………………………….

…………………..………………………………………
……………………..
podpis

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce
Uděluji tímto souhlas Fakultní mateřské škole při PedF UK Na Výšinách 3/1075 Praha 7, 170
00 .
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále
jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)
k mému dítěti:
jméno

a
příjmení
žáka
……………………………………………………………………….

datum

narození
………………………………………………………………………….

/dítěte/

žáka/dítěte

jméno a příjmení zákonného zástupce
…………………………………………………………………………
zpracovával tyto osobní údaje:
Osobní údaj
Portrétní fotografie
žáka (podobizna)
Jméno, příjmení, třída
žáka, rok narození,
dosažené výsledky

Jméno, příjmení, třída,
rok narození
Jméno, příjmení, třída,
datum narození,
bydliště
Jméno, příjmení, třída
Jméno, příjmení, email zákonného
zástupce

Účel zpracování
Webové stránky školy, webové stránky tříd, školní kronika,
nástěnky ve škole, školní publikace a ročenky, prezentace
činnosti školy (propagace školy)
Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže,
olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy
a tříd, propagačních materiálech školy, školních publikacích,
výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných
veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění
úspěšných žáků u zřizovatele školy.
Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy - plavání,
dopravní hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do
soutěží, přehled výchovně vzdělávací práce (záznamy)
Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti
s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě,
lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů,
mediálních kurzů, exkurzí
Přihlášky do soutěží
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy,
prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce)

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte.

Zaškrtněte
v případě
souhlasu

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu
skolka@msnavysinach.
nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
b) web hosting webových stránek
c) správce IT
d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.
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úspěšných žáků u zřizovatele školy.
Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy - plavání,
dopravní hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do
soutěží, přehled výchovně vzdělávací práce (záznamy)
Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti
s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě,
lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů,
mediálních kurzů, exkurzí
Přihlášky do soutěží
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy,
prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce)

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte.

Zaškrtněte
v případě
souhlasu

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu
skolka@msnavysinach.
nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
b) web hosting webových stránek
c) správce IT
d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky, ID DS dy8vcqp , e-mailem na adresu skolka@msnavysinach.cz nebo poštou
na adresu Fakultní mateřská škola Při PedF UK, Na Výšinách 3/1075, Praha 7, 170 00.

V ……………………………… dne ………………………….

…………………..………………………………………
……………………..
podpis

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce
Uděluji tímto souhlas Fakultní mateřské škole při PedF UK Na Výšinách 3/1075 Praha 7, 170
00 .
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále
jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)
k mému dítěti:
jméno

a
příjmení
žáka
……………………………………………………………………….

datum

narození
………………………………………………………………………….

/dítěte/

žáka/dítěte

jméno a příjmení zákonného zástupce
…………………………………………………………………………
zpracovával tyto osobní údaje:
Osobní údaj
Portrétní fotografie
žáka (podobizna)
Jméno, příjmení, třída
žáka, rok narození,
dosažené výsledky

Jméno, příjmení, třída,
rok narození
Jméno, příjmení, třída,
datum narození,
bydliště
Jméno, příjmení, třída
Jméno, příjmení, email zákonného
zástupce

Účel zpracování
Webové stránky školy, webové stránky tříd, školní kronika,
nástěnky ve škole, školní publikace a ročenky, prezentace
činnosti školy (propagace školy)
Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže,
olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy
a tříd, propagačních materiálech školy, školních publikacích,
výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných
veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění
úspěšných žáků u zřizovatele školy.
Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy - plavání,
dopravní hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do
soutěží, přehled výchovně vzdělávací práce (záznamy)
Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti
s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě,
lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů,
mediálních kurzů, exkurzí
Přihlášky do soutěží
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy,
prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce)

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte.

Zaškrtněte
v případě
souhlasu

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu
skolka@msnavysinach.
nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
b) web hosting webových stránek
c) správce IT
d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky, ID DS dy8vcqp , e-mailem na adresu skolka@msnavysinach.cz nebo poštou
na adresu Fakultní mateřská škola Při PedF UK, Na Výšinách 3/1075, Praha 7, 170 00.
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……………………..
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jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)
k mému dítěti:
jméno

a
příjmení
žáka
……………………………………………………………………….

datum

narození
………………………………………………………………………….

/dítěte/
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jméno a příjmení zákonného zástupce
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činnosti školy (propagace školy)
Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže,
olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy
a tříd, propagačních materiálech školy, školních publikacích,
výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných
veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění
úspěšných žáků u zřizovatele školy.
Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy - plavání,
dopravní hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do
soutěží, přehled výchovně vzdělávací práce (záznamy)
Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti
s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě,
lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů,
mediálních kurzů, exkurzí
Přihlášky do soutěží
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy,
prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce)

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte.

Zaškrtněte
v případě
souhlasu

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu
skolka@msnavysinach.
nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
b) web hosting webových stránek
c) správce IT
d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky, ID DS dy8vcqp , e-mailem na adresu skolka@msnavysinach.cz nebo poštou
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činnosti školy (propagace školy)
Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže,
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a tříd, propagačních materiálech školy, školních publikacích,
výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných
veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění
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Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti
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Přihlášky do soutěží
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy,
prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce)

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte.

Zaškrtněte
v případě
souhlasu

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu
skolka@msnavysinach.
nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
b) web hosting webových stránek
c) správce IT
d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.
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c) správce IT
d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
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d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím
datové schránky, ID DS dy8vcqp , e-mailem na adresu skolka@msnavysinach.cz nebo poštou
na adresu Fakultní mateřská škola Při PedF UK, Na Výšinách 3/1075, Praha 7, 170 00.

V ……………………………… dne ………………………….

…………………..………………………………………
……………………..
podpis

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů zákonného zástupce
Uděluji tímto souhlas Fakultní mateřské škole při PedF UK Na Výšinách 3/1075 Praha 7, 170
00 .
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále
jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)
k mému dítěti:
jméno

a
příjmení
žáka
……………………………………………………………………….

datum

narození
………………………………………………………………………….

/dítěte/

žáka/dítěte

jméno a příjmení zákonného zástupce
…………………………………………………………………………
zpracovával tyto osobní údaje:
Osobní údaj
Portrétní fotografie
žáka (podobizna)
Jméno, příjmení, třída
žáka, rok narození,
dosažené výsledky

Jméno, příjmení, třída,
rok narození
Jméno, příjmení, třída,
datum narození,
bydliště
Jméno, příjmení, třída
Jméno, příjmení, email zákonného
zástupce

Účel zpracování
Webové stránky školy, webové stránky tříd, školní kronika,
nástěnky ve škole, školní publikace a ročenky, prezentace
činnosti školy (propagace školy)
Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže,
olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy
a tříd, propagačních materiálech školy, školních publikacích,
výročních zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných
veřejně dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění
úspěšných žáků u zřizovatele školy.
Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy - plavání,
dopravní hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do
soutěží, přehled výchovně vzdělávací práce (záznamy)
Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti
s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě,
lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů,
mediálních kurzů, exkurzí
Přihlášky do soutěží
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy,
prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce)

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte.

Zaškrtněte
v případě
souhlasu

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu
skolka@msnavysinach.
nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
b) web hosting webových stránek
c) správce IT
d) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).
Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.
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