SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - MATEŘSKÁ ŠKOLA, jejíž činnost vykonává
MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNICE, DAMNICE 158, OKR. ZNOJMO, JIŘICE U MIROSLAVI 671 78
(dále též „MŠ“)

JMÉNO DÍTĚTE: …………………………………………………………………………………………….

JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: ………………………………………………………………………

Beru na vědomí, že shora uvedená mateřská škola jako správce osobních údajů zpracovává a eviduje s účinností od 25. 5. 2018
osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte a mne jako zákonného zástupce dítěte ve smyslu ustanovení Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
volném pohybu těchto údajů.

JAKO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE UDĚLUJI VÝSLOVNÝ SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ A CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A TO PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČELY 1:
A. OSOBNÍ ÚDAJ
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Jmenný seznam dětí pro potřeby konání mimoškolní akce včetně
přepravy na tuto akci včetně kontaktů na rodiče
Fotografie dítěte za účelem dokumentace činnosti nebo
propagace mateřské školy na webových stránkách MŠ, OÚ a na
nástěnkách v prostorách MŠ a OÚ, popř. v tištěných periodikách
Výtvarné práce dětí za účelem dokumentace činnosti nebo
propagace mateřské školy
Jmenný seznam dětí při účasti na soutěžích včetně kontaktů na
rodiče
Fotografie dětí a rodičů ze společných akcí mateřské školy za
účelem dokumentace činnosti nebo propagace mateřské školy

B. CITLIVÝ OSOBNÍ ÚDAJ
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

DOTČENI
DÍTĚ

RODIČ

X

X

X
X

Výtvarné dílo se jménem autora
X

Jméno, příjmení, telefonní číslo

X

X

Fotografie rodičů a dětí s popisem akce

DOTČENI

Doklad o zdravotním stavu dítěte v přihlášce do MŠ a v
evidenčním listu dítěte včetně dietních opatření
Rozsudek soudu o svěření dítěte do péče, potvrzení Úřadu práce
o nároku na příspěvek v hmotné nouzi
Doporučení školského poradenského zařízení

X

Individuální vzdělávací program

X

rodič

Jméno, příjmení, datum narození dítěte,
telefonní číslo
Fotografie dítěte s popisem akce, datum,
popř. jméno a příjmení

X

DÍTĚ

1

TYP OSOBNÍHO ÚDAJE

X
X

TYP OSOBNÍHO ÚDAJE

RODIČ

X

Jméno, RČ, zdravotní údaje o dítěti
včetně výčtu alergií a očkování
Jméno, narození, RČ, adresa, rodinný
stav, ekonomické údaje o rodině
Zdravotní stav, informace ŠPZ ke
kompenzaci spec. vzděl. potřeb
IVP navržený pro konkrétní školní rok ke
kompenzaci spec. vzděl. potřeb

Rodiče dítěte se dohodli, že souhlas se zpracováním osobních údajů dává se souhlasem druhého rodiče zde podepsaný

SOUHLAS POSKYTUJI NA CELÉ OBDOBÍ DOCHÁZKY MÉHO DÍTĚTE DO MŠ a na zákonem
stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze
MŠ, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším
osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a
zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

BYL/A JSEM POUČEN/A O SVÝCH PRÁVECH, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat
a to i bez udání důvodu, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí
osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému
účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce
nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů mého dítěte, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby
správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to jedním
z těchto způsobů:
- písemným úředně ověřeným sdělením doručeným na adresu sídla Mateřská škola Damnice
- osobně u ředitelky MŠ

Veškeré informace, včetně informací o mých právech budou dostupné na webových stránkách
školy www.ms-damnice.cz

Datum a podpis rodiče ……………………………………………………………………………

