
Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 
Lípa 66, 582 57, IČ: 70 891 656, tel. 569 437 700, e-mail: zslipa@zslipa.cz 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Základní škole a Mateřské škole Bohuslava Reynka, Lípa, 
příspěvkové organizaci, která je správcem osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních 
údajů, a to pro uvedené účely a dobu trvání. 
Souhlas vychází z obecného nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation – GDPR 
– nařízení 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.  
  

  
Osobní údaj  

  
Účel zpracování  

Doba 
poskytnutí 
souhlasu  

  
Souhlas *)  
ANO  x  NE  

Fotografie 
dítěte/žáka *) a 
videozáznamy ze 
školních akcí  

Webové stránky školy, školní publikace, 
nástěnky, kroniky, tabla a v oblastním tisku 
(např. Lipské listy) 

Po dobu 
předškolní/ 

školní *) 
docházky  

ANO        NE  

Jméno a příjmení 
dítěte/žáka *), 
třída, dosažené 
výsledky  

Informování o školních a mimoškolních akcích 
(soutěže, kulturní akce) na webových stránkách 
školy, ve školních publikacích, výroční zprávě 
školy, v tisku, na nástěnkách a jiných veřejně 
dostupných prostorách školy, v kronikách a na 
tablech 

 
Po dobu 

předškolní/ 
školní *) 
docházky  

  
ANO  

        
NE  

Jméno a příjmení 
dítěte/žáka *), 
třída, dosažené 
výsledky  

Poskytování poradenských služeb – činnosti 
psychologa, či jiného odborníka, ze školského 
poradenského zařízení. 
Náplň činnosti: 
- spolupráce s učiteli a zákonnými zástupci 
- poskytování poradenských služeb, podklady 

od pedagogů pro vyšetření ve šk. 
poradenském zařízení 

- spoluutváření podmínek k maximálnímu 
využití potenciálu dětí/žáků 

- provádění skupinového šetření, skupinové 
intervence a besed 

 
Po dobu 

předškolní/ 
školní *) 
docházky  

  
ANO  

        
NE  

Jméno, příjmení, 
telefonní kontakt, 
mailová adresa a 
adresa bydliště 
zákonného 
zástupce dítěte/ 
žáka *) 

Komunikace se zákonnými zástupci   
Po dobu 

předškolní/ 
školní *) 
docházky  

  
ANO  

        
NE  

Mailová adresa 
dítěte/žáka *) a 
zákonného 
zástupce 

Komunikace se zákonnými zástupci a žáky při 
hromadné korespondenci (v tomto případě 
bude mailová adresa viditelná pro ostatní 
účastníky mailové korespondence) 

  
ANO  

        
NE  



Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace 
Lípa 66, 582 57, IČ: 70 891 656, tel. 569 437 700, e-mail: zslipa@zslipa.cz 

Jméno a příjmení 
dítěte/žáka *), věk  

Zveřejnění výtvarných a obdobných autorských 
děl dětí/žáků *) ve veřejně dostupných 
prostorách ve škole, na výtvarných soutěžích, 
výstavách a v regionálních publikacích 

  
Po dobu 

předškolní/ 
školní *) 
docházky  

  
ANO  

        
NE  

Jméno a příjmení Informace o zletilé i nezletilé osobě 
k vyzvedávání dítěte ze školy 

Po dobu 
předškolní/ 

školní *) 
docházky 

  
ANO  

        
NE  

*) nehodící se škrtněte    

Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a Obecném nařízení a ochraně osobních údajů (2016/679), a to na výše 
uvedenou dobu po udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. 

Souhlas (nesouhlas) se netýká osobních údajů dítěte/žáka, které je povinen oznámit 
dle školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění dle §28, odst. 2 zákonný 
zástupce žáka pro potřeby vedení Školní matriky.  
Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa, příspěvková organizace je oprávněna zpracovávat 
osobní údaje manuálně a elektronicky, rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů. Jejich aktuální 
seznam Vám poskytneme na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům 
školy či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se 
zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat.   
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Základní školou a Mateřskou školou Bohuslava 
Reynka, Lípa, příspěvkovou organizací informován o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu    

- na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)   
- na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR)   
- na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 

shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)   
- na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)   
- na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)   
- na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely 

oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)   
- právo podat proti správci stížnost u dozorovaného orgánu (čl. 77 GDPR)   

  

Dále prohlašuji, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné.     

  Jméno a příjmení dítěte/žáka *) 
  

  

Jméno a příjmení zákonného zástupce  
  

  

  

 

V ………………………………………    dne………………………………….                             ………………………………………………   
                Podpis zákonného zástupce 


