Mateřská školka Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková
organizace, IČ: 70947520, Jesenická 448/9, Vrbno pod Pradědem 793 26, tel: 554
752 037, 777 562 329, provoz: 728 362 557, lesniakova1@seznam.cz, DS: jiek383

Souhlas se zpracováním osobních údajů při školní a mimoškolní činnosti
Mateřská školka jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje jen zákonným způsobem a veškeré
osobní údaje související a nutné pro vzdělávání žáků jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 561/2004
Sb. (školský zákon) a platné legislativy na ochranu osobních údajů. Pro přirozený rozvoj dítěte školka
realizuje nebo se zúčastňuje aktivit nad rámec zákonného vzdělávání jako jsou sportovní soutěže,
olympiády, kulturní vystoupení, vzdělávací výlety, výcviky a školky v přírodě, při kterých dochází ke
zpracovávání níže uvedených kategorií osobních údajů potřebných pro organizování, zabezpečení aktivity
a pro informační účely a propagaci školky. Níže uvedený souhlas so poskytuje pouze pro případy, kdy
aktivita nespadá pod vzdělávací činnost školky.
Osobní údaj

Účel zpracování

Doba poskytování

SOUHLAS
(zakroužkujte)
ANO
NE

Fotografie, audio či
video záznam žáka

Pořizování a zobrazování na webových
stránkách školky, školní publikace, kroniky,
nástěnky. Významné události a výsledky školky
jsou také prezentovány v rámci oprávněného
zájmu školky.

Po dobu návštěvy
školky + 5 let

Fotografie, audio či
video záznam žáka

Zveřejňování na sociální síti Facebook

Po dobu návštěvy
školky + 2 roky

ANO

NE

Jméno, příjmení,
třída dítěte,
dosažené výsledky

Soutěže, olympiády, sportovní, kulturní a
umělecké akce na webu školky, školních
publikacích, nástěnkách a jiných veřejně
dostupných prostorách ve školce.

Po dobu návštěvy
školky + 5 let

ANO

NE

Jméno, příjmení,
třída, datum
narození, bydliště,
zdravotní pojišťovna.
Rodné číslo dítěte.

Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením
v souvislosti s organizací výjezdních aktivit
školky, např. škol v přírodě, školních výletů a
kurzů.

Po dobu návštěvy
školky

ANO

NE

Emailová adresa
zákonného zástupce
Aktuální zdravotní
stav žáka.

Zasílání informací o doplňkových aktivitách
školky (workshopy, nepovinné školní akce)
Aktuální zdravotní stav a omezení při
kulturních a sportovních aktivitách nespadající
pod vzdělávání školky.

Po dobu návštěvy
školky + 2 roky
Po dobu návštěvy
školky.

ANO

NE

ANO

NE

Práva poskytovatele osobních údajů.
Já níže podepsaný(á) jako zákonný zástupce dítěte svým podpisem dávám souhlas se zpracováváním výše
uvedených osobních údajů dítěte za výše uvedených podmínek. Zároveň svým podpisem potvrzuji, že
v okamžiku podpisu tohoto souhlasu jsem právoplatným zákonným zástupcem dítěte. Jako zákonný
zástupce dítěte a poskytovatel osobních údajů máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Další Vaše práva,
zákonné důvody, zásady zpracovávání osobních údajů naleznete na http://msjesenicka.cz/ .

Jméno a příjmení dítěte:

………………………………………………………………………………...

Datum narození dítěte:

…………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

…………………………………………………………………………..

Email zákonného zástupce:

……………………………………………………………………………

v

dne:

……………………………………………………………………………
podpis zákonného zástupce

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

…………………………………………………………………………….

Email zákonného zástupce:

……………………………………………………………………………

v

dne:

……………………………………………………………………………
podpis zákonného zástupce

