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Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Na základě nařízení Evropské unie ke zpracování osobních údajů (GDPR) a na základě platné české legislativy 
Vás tímto žádáme o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobních údajů Vašeho dítěte pro níže 
uvedené účely. Udělený souhlas můžete kdykoliv po dobu jeho platnosti odvolat (pokud pomine důvod ke 
zpracování údajů, udělený souhlas se automaticky zruší).  
  
Údaje o žákovi školy 
 
Jméno žáka: …………………………………………….  Třída: …………………………………………... 
  

Jako zákonný zástupce žáka vyjadřuji tímto svůj souhlas/nesouhlas pro Základní škola, Opočno, okres 
Rychnov nad Kněžnou se zpracováním osobních údajů v následujících situacích. Souhlas uděluji na dobu, po 
kterou bude dítě absolvovat školní docházku ve výše uvedené škole. 

Nehodící se škrtněte 

Uveřejnění fotografií/videozáznamu žáka ze školních a mimoškolních akcí na 
webových stránkách / sociálních sítích školy za účelem propagace školy (volně 
dostupné veřejnosti). 

SOUHLASÍM 
NESOUHLASÍM 

Uveřejnění fotografií/videozáznamů žáka na intranetu / pod heslem (dostupné 
pouze ostatním rodičům) za účelem informování o průběhu vzdělávacích aktivit. 

SOUHLASÍM 
NESOUHLASÍM 

Zveřejňování / vystavení výtvarných a jiných děl včetně jména žáka v prostorách 
mimo školu za účelem propagace školních aktivit. 

SOUHLASÍM 
NESOUHLASÍM 

Poskytnutí údajů dalšímu zpracovateli za účelem účasti v soutěžích a na jiných 
podobných školních / mimoškolních akcích. 
 

SOUHLASÍM 
NESOUHLASÍM 

Zveřejnění výsledků žáka ve školních soutěžích na webových stránkách a v prosto-
rách školy za účelem informování o průběhu vzdělávání a úspěších žáka 

SOUHLASÍM 
NESOUHLASÍM 

Použití osobních údajů žáka pro účely projektů ESF (např. prezenční listina, 
dokumentace žáka, fotografování apod). 

SOUHLASÍM 
NESOUHLASÍM 

Použití osobních údajů žáka pro účely vydávání školního časopisu (např. autor 
článku, zpravodajství týkající se školních aktivit, úspěchů žáka apod.) 

SOUHLASÍM 
NESOUHLASÍM 

Vytvoření žákovského účtu, v jehož tvaru je použito jméno a příjmení, (např. 
prijmeni.jmeno19@zsopocno.cz) za účelem vzdělávacích činností školy, tj. 
využívání při distanční výuce – využití nástrojů pro online výuku; při komunikaci se 
žákem, při poskytování studijních materiálů, odevzdávání vypracovaných úkolů atp. 

SOUHLASÍM 
NESOUHLASÍM 

  
V dalších situacích budou osobní údaje Vašeho dítěte zpracovávány pouze na základě zákonných povinností, 
které škole ukládá platná legislativa nebo na základě oprávněného zájmu správce údajů či jiné osoby. Pravidla 
pro práci s osobními údaji na škole stanovuje vnitřní směrnice školy (dostupná na webových stránkách školy). 
  

V …………………………………………….. dne …………………………….. 
 

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

  
Podpis: ………………………………………………………………………..… 
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