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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
podle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „souhlas“) 

 

Dítě: 

 

Jméno ……………………. Příjmení ……………………… Datum narození ……………………… 

Trvalé bydliště ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Zákonný zástupce: 

 

Jméno ……………………. Příjmení ……………………… Datum narození ……………………… 

Trvalé bydliště ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Tímto uděluji výslovný souhlas, aby Mateřská škola Mládežnická (dále jen „MŠ“), shromažďovala a 

zpracovávala osobní a citlivé údaje (dále jen OÚ) o mé osobě.  
 

A to ve členění: 

  Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa trvalá a pro komunikaci, Mobilní telefon, Email 1 

 Fotografické záznamy pořízené v průběhu poskytování služby 2 
 

Jednotlivé účely zpracování: 

Účel 

*Členění 

1 2 

Organizování a účast na mimoškolních akcích   

Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (e-mail, telefon)   

Písemností a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a 

informování o aktivitách školy (výtvarné práce, hudební) 

  

*zaškrtněte příslušné pole 

 

Tento souhlas je udělen po dobu docházky dítěte a po dobu 3 let od jejího ukončení. Jsem si vědom, že 

jednotlivě udělený souhlas je možné kdykoli odvolat.  
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MŠ mne informovala, že možnost docházky není podmíněno udělením souhlasu se zpracováním OÚ. 

 

OÚ jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům 

MŠ, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům údajů, s nimiž 

má správce údajů uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.  

 

 

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

             podpis zákonného zástupce 

 

Vysvětlivky 

Organizování a účast na mimoškolních akcích  

Jedná se o evidenci dětí účastnících se akcí, které pořádá nebo kterých se účastí MŠ. Pořizování 

fotografií z takových akcí, jejich uložení pro potřeby MŠ, respektive pro zdokumentování, a tak 

umožnění rodičům vidět své dítě, jak se na akci bavilo a jaký byl program.  

 

Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (e-mail, telefon) 

Mimo povinných důvodů držení informací má MŠ zájem v případě potřeby kontaktovat rodiče za 

účelem předání informací týkajících se fungování MŠ, pořádání akcí, výchovy, přímo nesouvisejících 

s výchovou jejich dítěte.  

 

Písemností a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a informování 

o aktivitách školy (výtvarné práce, hudební) 

V průběhu školní docházky děti tvoří, kreslí, vytvářejí různé věci, které jsou po nějakou dobu 

vystavené ve třídě, šatně, na chodbách. Mohou být při jejich činnosti focené. Budeme rádi, pokud 

budeme moci i nadále vystavovat jejich díla, včetně jejich jména, aby bylo vidět, že to je jejich práce a 

úsilí.  


