
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a RADY (EU) 2016/679 (dále jen“GDPR“) a zákona č. 101/2000 SB., o ochraně osobních 
údajů (dále je „ZOOÚ“) platných od 25. 5. 2018

Dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Budíškovice, IZO 75001292 k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní 
údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte a jeho zákonných zástupců ve smyslu údajů v platném znění Evropského nařízení ke 
GDPR. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence rizikového chování pracovat psycholog, 
speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Souhlasím 
s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití 
návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví. 

Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského pojištění žáků, 
zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné 
účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na 
zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje.  Byl jsem poučen o právech podle 
zákona č. 101/2000 Sb. a Evropského nařízení ke GDPR.

Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: 
Základní škola a Mateřská škola Budíškovice 58, 380 01 Dačice, IČO 7501292

 zpracovával osobní údaje mého dítěte: ……………………………………………………………………………………………………………. v rozsahu

údajů souvisejících s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců  dětí a žáků v souladu se zákonem:

 jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným zástupcem v 
rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv žáka, číslo bankovního účtu pro bezhotovostní platby, další údaje nezbytné např. 
pro vydání správního rozhodnutí apod., jména a příjmení osob, které budou odvádět dítě z MŠ,  žáka/žákyni ze školní 
družiny

údajů související s identifikací žáka (dítěte)ze zákona 

 datum narození, místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí 
vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj, výsledky vyšetření PPP, SPC (školský zákon č. 561/2004 
Sb., §28, odst.2) apod., údajů o poskytování podpůrných opatření a údajů, které jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti,
ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve veřejném zájmu, dále pak údajů, k jejichž zpracování získala souhlas subjektu 
údajů 

Správce osobních údajů:

Základní škola a Mateřská škola Budíškovice 58, 380 01 Dačice

Kontaktní údaje: 

Telefonní číslo 384 495 157, mailová adresa skola@zsbudiskovice.cz
                         
Právní základ zpracování osobních údajů:

splnění povinnosti chránit osobní údaje podle GDPR .Poskytování osobních údajů na základě tohoto souhlasu. Poskytnutí 
jakýchkoli údajů je dobrovolné. 
Informace správce osobních údajů:
 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu školní docházky vašeho dítěte od podpisu tohoto souhlasu, nejvýše do 

odvolání tohoto souhlasu.
 Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším
konkrétním informacím.
 Máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 Máte právo na výmaz osobních údajů a na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci.
 Kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním.
 Máte právo  podat  stížnost  u  Úřadu  pro  ochranu  osobních  údajů,  pokud  se  domníváte,  že  správce  či  zpracovatel
osobních údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva.

V Budíškovicích dne ..............................   jméno, příjmení, podpis: …………………………………………..............................................


