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Souhlas zákonných zástupců  nezletilého žáka s poskytováním  

a zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) 

udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů 

Já, níže podepsaný 

 

Jméno a příjmení (otce):    Jméno a příjmení (matky):  

Trvalé bydliště:   Trvalé bydliště: 

jakožto zákonný zástupce níže uvedeného nezletilého (dále jen „syn / dcera“)  

 

Jméno a příjmení (syna/dcery): 

Třída: 

Rok narození:  

Trvalé bydliště: 

souhlasím s pořízením fotografické, audio nebo video dokumentace a zpracováním osobních 

údajů na ní uvedených. 

 

Dále vyslovuji souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovanývch pro níže vyjmenované 

účely. 

Tento projev vůle je platný pouze v případě, že osobní údaje mého syna / dcery budou zpracovávány 

pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném 

prohlášení a v souladu s příslušnou legislativou v platném znění. 

 

Zpracovávané osobní údaje Účel zpracování 

Jméno a příjmení, datum narození, třída, 

škola, informace o výsledcích, fotografie, 

video 

Účast ve školních soutěžích sportovních a odborně 

zaměřených, olympiádách a grantových projektech, předání 

pořadateli vyššího kola, zpracování a zveřejnění výsledků 

Jméno a příjmení, datum narození, třída, 

škola, informace o výsledcích, fotografie 

Informace o úspěších žáka na nástěnkách ve škole  

 

Jméno a příjmení, datum narození, třída, 

škola, informace o výsledcích, fotografie, 

video  

Propagace školy a její činnosti na webových stránkách  

2. ZŠ Rakovník a jejich pedagogů 

Jméno a příjmení, třída, škola, informace o 

výsledcích, fotografie, video  

Propagace školy a její činnosti na kanálu YouTube, 

Facebook a dalších sociálních sítích 

Jméno a příjmení, datum narození, třída, 

škola, informace o výsledcích, fotografie, 

video 

Zveřejnění v místním tisku (Raport, Radnice, Rakovnický 

deník a další), k prezentaci v médiích 

Jméno a příjmení, datum narození, třída, 

škola, informace o výsledcích, fotografie, 

video  

Zveřejnění v propagačních materiálech 2. ZŠ Rakovník, 

školní časopis, výroční zprávě 

Jméno a příjmení, datum narození, třída, 

škola, informace o výsledcích, fotografie, 

video 

Zpracování školní ročenky a jejího dokumentačního a 

historického významu  

Jméno a příjmení, třída Předvádění prací žáků na výstavách a přehlídkách 
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Jméno a příjmení, datum narození, třída, 

název školy 
Údaje o žácích poskytované jiným subjektům při 

organizaci vzdělávacích akcí  

Jméno a příjmení, datum narození, třída, 

název školy 
Výlety, kurzy, exkurze 

Jméno a příjmení, adresa, datum narození, 

rodné číslo a číslo pasu nebo jiného dokladu 
Zahraniční zájezdy  

Jméno a příjmení, datum narození, zdravotní 

pojišťovna, název školy 

 

Poskytnutí zdravotnických služeb nezbytné péče k záchraně 

života nebo zamezení vážného poškození zdraví, 

poskytnutí neodkladné péče první pomoci, nezbytně nutná 

hospitalizace se souvisící nezbytnou zdravotní péčí. 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého syna / dcery 2. ZŠ Rakovník po dobu: 

trvání povinné školní docházky a dále za účelem propagace školy, dobrého jména školy a běžného 

chodu školy.  

Souhlasím se zpřístupněním osobních údajů mého syna / dcery 2. ZŠ Rakovník: 

2. ZŠ Rakovník je oprávněna použít osobní údaje mého syna / dcery pouze v souladu s výše 

uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů 

a orgánů činných v trestním řízení. 

2. ZŠ Rakovník je dále oprávněna poskytnout osobní údaje mého syna / dcery pouze subjektům 

spolupracujícím s 2. ZŠ Rakovník na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. 

S takovými subjekty se 2. ZŠ Rakovník zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro 

zpracování osobních údajů mého syna / dcery. 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. 

Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a o svém právu:  

souhlas kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či 

dopisem předaným či zaslaným škole. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití 

osobních údajů do doby tohoto odvolání. 

Žák/žákyně i zákonný zástupce má právo na přístup k údajům a pořízení kopie zpracovávaných 

osobních údajů, na informace o způsobu jejich zpracování, může podat stížnost u Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 

Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete na www.2zsrako.cz/gdpr 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento 

souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak. 

 

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

 

 

  

       Podpis zákonného zástupce                               Podpis zákonného zástupce 

 

 

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

      Jméno a příjmení (otec)                               Jméno a příjmení (matka) 


