ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKŮ
při školní a mimoškolní činnosti
Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, IČO: 71 00 98 68
Kontaktní údaje pověřence Mgr. Helena Salátová, helena.salatova@zs-nadrazni.cz,

515 266 426

Účely zpracování
ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace je správcem osobních údajů a
zpracovává osobní údaje jen zákonným způsobem. Veškeré osobní údaje související a nutné pro
vzdělávání žáků jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
Svůj souhlas poskytujete pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy.
AKCE

SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

sportovní soutěže, olympiády
kulturní vystoupení, návštěvy kulturních a společenských
akcí
výlety, školy v přírodě, výuka plavání a lyžování
poradenské služby (metodika prevence,výchovného
poradce,speciálního pedagoga)
číslo účtu pro bezhotovostní platbu (např. stravné)
Při těchto akcích dochází ke zpracovávání níže uvedených kategorií osobních údajů potřebných pro
organizování, zabezpečení aktivity a pro informační účely a propagaci školy. V případě neposkytnutí
tohoto souhlasu bude zákonnému zástupci pro každý účel nebo aktivitu předložen samostatný souhlas
zvlášť.

Kategorie zpracovaných osobních údajů
- identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo, národnost, zdravotní
pojišťovna, kontakt na zákonné zástupce (telefon, e-mail )
- zdravotní způsobilost žáka: za účelem účasti žáka na různých sportovních a pobytových akcích
- filmové a obrazové záznamy: videozáznamy a fotografie z akcí školy i mimoškolních činností
- výsledkové listiny: pořadí umístění v soutěžích, olympiádách a významné studijní výsledky
- zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách a přehlídkách nebo v budově školy
- zpracování údajů o účastníkovi stravování dle školského zákona (s prováděním platby bezhotovostně
zákonný zástupce souhlasí se zpracováváním čísla účtu)
-vedení dokumentace pro účely naplňování SVP ( doporučení ŠPZ)
-příjmací řízení na střední školy
-pro potřeby vychovatelek školní družiny a vedoucí zájmových kroužků

Kategorie příjemců osobních údajů
ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, právní subjekty zajišťující organizaci
školních a mimoškolních aktivit, zpracovatelé pověřeni školou na základě řádné zpracovatelské smlouvy
(např. fotografové, pojišťovny, lékaři aj).

Doba poskytnutí údajů
Souhlas se poskytuje na dobu, po kterou žák navštěvuje školu. V případě evidence významných
studijních úspěchů, videozáznamů, fotografií pro vedení kroniky a pro propagaci školy je doba stanovena
na dobu existence právní subjektivity školy.

Práva poskytovatele osobních údajů
Jako zákonný zástupce žáka máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nezaniká
právo správce na zpracovávání výše uvedených osobních údajů před odvoláním souhlasu. Další
informace o způsobu zpracovávání osobních údajů školou najdete v dokumentu „Informace poskytované
správcem“ na stránkách www.zs-nadrazni.cz.

………………………………………………………………………………………………………………třída:……….………………………………
Jméno a příjmení žáka

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

Svým podpisem dávám souhlas se zpracováváním výše uvedených osobních údajů žáka za výše
uvedených podmínek. Zároveň svým podpisem potvrzuji, že v okamžiku podpisu tohoto souhlasu jsem
právoplatným zákonným zástupcem žáka.

V……………………………………….dne…………………………………
……………………………………….…………………………
podpis zákonného zástupce žáka

