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Mateřská škola, Jinačovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
  

Vážení rodiče, 
při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme povinnosti a plníme požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to 
především Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Tímto vás žádáme o vyplnění Souhlasu se zpracováním osobních údajů, pro jejichž zpracování je zákonným důvodem udělení vašeho souhlasu. 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  
Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je Mateřská škola, Jinačovice, okres Brno-venkov, př. org., se sídlem Jinačovice 83, IČ: 70987467 uvádím níže v tabulce, zda 

POSKYTUJI* / NEPOSKYTUJI* (*nehodící se, škrtněte) souhlas se zpracováním osobních údajů žáka, zákonného zástupce: 

Zákonný zástupce dítěte:   

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………..    

datum narození:………………………………………………………………………………………….   

Dítě (subjekt údajů):  

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

datum narození:……………………………………………………… 

Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace: 

 Kontaktní údaje správce: 
doručovací adresa:                Mateřská škola Jinačovice 83, 664 34 Kuřim 
adresa datové schránky:  7b9tg8 
telefon:    +420 731507630 

 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 
titul, jméno, příjmení:  Ing. Marek Jakubský 
e-mailová adresa: marek.jakubsky@csystem.cz  

 Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat 
písemným prohlášením adresovaným: 
 na doručovací adresu správce,  
 datovou zprávou do datové schránky správce, 
 osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00 – 16.00 hodin v pracovní den 
 e-mailem z e-mailové adresy, která je předmětem tohoto souhlasu 

 Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné 
odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na 
jiném důvodu, než je můj souhlas. 

 Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na 
přenositelnost údajů. 

 Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

 Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.  

 Další informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách správce www.msjinacovice.cz 
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Přehled osobních údajů pro poskytnutí/neposkytnutí konkrétních souhlasů 

OSOBNÍ ÚDAJ ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 
DOBA  

POSKYTNUTÍ SOUHLASU 

PŘÍJEMCI  
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Dávám 
SOUHLAS  

ANO NE 

Fotografie, audio záznam, 

videozáznam žáka 

samostatně/ve skupině 

 

Prezentace školních i mimoškolních činností zejména na školním 

webu, ve výroční zprávě, Zpravodaji, ročence a dalších školních 

prezentačních materiálech (tištěné, elektronické formě), ve veřejných 

mediích, a to zejména třídních aktivit, činností školních zájmových 

kroužků a školní družiny, činností celoškolních nebo pořádaných 

školou pro vybrané skupiny žáků realizované zaměstnanci školy nebo 

externími organizacemi na základě objednávky školy. 

po dobu povinné školní 
docházky a od tvorby 

zprávy až do její 
prezentace veřejnosti 

včetně archivace 
 

Veřejnost, zřizovatel školy, 
média a jejich odběratelé 

 
ANO¹ NE¹ 

Jméno, příjmení žáka, třída a 

jeho ocenění, pořadí v soutěžích, 

olympiádách 

 

Pro prezentaci práce, úspěchů žáků na školním webu, ve výroční 

zprávě, zpravodaji školy, ročence a dalších školních prezentačních 

materiálech (tištěné, elektronické formě), ve veřejných mediích, 

po dobu plnění povinné 
školní docházky 

žáci, zaměstnanci školy, 
rodičovská veřejnost, 

široká veřejnost 
ANO¹ NE¹ 

Výsledek tvůrčí činnosti žáka se 

jménem, příjmením, třídou 

Výsledek tvůrčí činnosti žáka je 

zejména výtvarná práce, výrobky, 

modely, práce vytvořené za použití 

ICT techniky – prezentace, video, 

grafika, dále literární díla apod. 

Pro prezentaci práce žáků na webových stránkách školy, facebooku 
nebo jiných sociálních sítích v budoucnosti využitých. 

 

po dobu aktuální 
výzdoby nebo 

prezentace práce žáků 
v rámci školní docházky 

žáci, zaměstnanci školy, 
rodičovská veřejnost, 

široká veřejnost 
ANO¹ NE¹ 

Jméno, příjmení a datum 

narození žáka 
 

Při žádání o hromadnou slevu u dopravců nebo provozovatelů 

sportovních, kulturních a společenských akcí v případech, kdy 

poskytnutí slev je vázáno na konkrétní seznam osob. Při neposkytnutí 

souhlasu bude žák hradit plné cestovné/vstupné. 
 

po dobu povinné školní 
docházky 

Poskytovatelé dopravních 

služeb a provozovatelé 

sportovních, kulturních či 

společenských akcí, jejichž 

služby bude žák 

prostřednictvím školy 

využívat. 
 

ANO¹ NE¹ 

                                                                                                                                                                                                                                                                ¹vybrané zakroužkujte 
V případě potřeby uveďte připomínku, vyjádření k uvedenému přehledu: 

 

 

 

 

 

V ……………………….. dne……………2021                                                             Podpis zákonného zástupce dítěte:………………………………………………………………………………………… 


