
Oznámení o zpracování osobních údajů v rámci zákonné povinnosti a souhlas se zpracováním 
osobních údajů 

Já, níže podepsaný (zákonný zástupce) 

Jméno a příjmení:  

Rok narození:  

Trvalé bydliště:  

potvrzuji, že níže jmenovaný/á (dítě) 

Jméno a příjmení:  

Rok narození:  

Trvalé bydliště: 

je mladší 16ti let.  

Beru na vědomí, že Základní a Mateřská škola Králův Dvůr - Počaply, Tyršova 136, Králův Dvůr 

zpracovává a eviduje osobní, údaje včetně rodného čísla dítěte na základě zákona č. 133/2000 Sb. o 

evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění. ZŠ a MŠ Králův Dvůr – Počaply zpracovává osobní 

údaje pro účely vedení povinné školní dokumentace podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona 

v platném znění. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů dítěte Základní a Mateřskou školou Králův Dvůr- 

Počaply v rozsahu těchto údajů: 

pořizování fotografií a audiovizuálních záznamů za účelem zveřejňován na webových 

stránkách školy a v městském zpravodaji. 

 

předávání informací v rámci plaveckého výcviku a dalších volnočasových aktivit 

 

              Vzor souhlasu:   

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte po dobu školní docházky 

Základní a Mateřská škola Králův Dvůr - Počaply, je oprávněna použít jeho/její osobní údaje pouze 
v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů 
činných v trestním řízení. 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a 
obecného 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 tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu, 

 o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, 

 o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu 
s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl 
souhlas odvolán. 
 

Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu Základní 
a Mateřská škola Králův Dvůr - Počaply 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento 
souhlas vydán, pokud tento účel nelze dosáhnout jinak. 

 

V Králově Dvoře dne                                                   ...................................... 

                                                                                                    Podpis 

 

ANO NE 

 


