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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jméno dítěte/žáka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jméno zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Beru na vědomí, že ZŠ a MŠ logopedická, Liberec, příspěvková organizace jako správce osobních údajů zpracovává 

a eviduje s účinností od 25. 5. 2018 osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte a mne jako zákonného 

zástupce dítěte ve smyslu ustanovení Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.  

JAKO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE/ŽÁKA UDĚLUJI VÝSLOVNÝ SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A 

CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A TO PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČELY: 

1. Osobní údaje (tj. jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu plátce, vztah k dítěti, 

fotografie dítěte ve skupině s popisem akce, fotografie rodičů a dětí ve skupině s popisem akce nebo 

videozáznam osob v konkrétním čase) poskytuji za účelem: 

- evidence kontaktu na zákonné zástupce pro účely výchovy a vzdělávání 

- evidence kontaktu na zákonné zástupce není-li shodný s adresou trvalého pobytu dítěte/žáka 

- úhrada stravného 

- vytvoření jmenného seznamu dětí/žáků v konkrétní třídě pro účely organizace vzdělávání a výchovy a vybírání 

příspěvků na pomůcky 

- vytvoření jmenného seznamu dětí pro potřeby konání mimoškolní akce včetně přepravy na akci a kontaktu na 

rodiče 

- vytvoření seznamu osob, které jsou oprávněny vyzvedávat dítě/žáka ze školního zařízení 

- vytvoření jmenného seznamu dětí/žáků s datem narození pro účast na soutěžích včetně kontaktu na rodiče 

- pořízení fotografií či videozáznamu dítěte/žáka ve skupině za účelem dokumentace činnosti nebo propagace 

školy, podobizna dítěte není spojena s jeho jménem a příjmením 

- prezentace výtvarné či písemné práce dítěte/žáka za účelem dokumentace činnosti nebo propagace školy 

včetně jména a příjmení 

- pořízení fotografií a videa dětí a rodičů ze společných akcí dokumentace činnosti nebo propagace školy 

2. Citlivé osobní údaje (tj. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození,  zdravotní údaje o dítěti včetně výčtu 

alergií a očkování, rodinný stav zákonného zástupce, ekonomické údaje o rodině, informace z SPC či PPP, 

individuální vzdělávací program) poskytuji za účelem: 

- evidence záznamu o zdravotním stavu dítěte včetně dietních opatřeni 

- vedení nezbytné zdravotní dokumentace pro případ úrazu žáka v rámci pojištění žáků 

- evidence rozsudku soudu o svěření dítěte do péče, potvrzení Úřadu práce o nároku na příspěvek v hmotné nouzi 

- vytvoření Individuálního vzdělávacího plánu 

Tento souhlas je dán svobodně a dobrovolně a lze jej kdykoliv písemně odvolat. Osobní data nebudou 

správcem údajů bez právního důvodu poskytnuta třetím subjektům. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

platí po celou dobu školní docházky, tj. do doby, než žák opustí základní školu/mateřskou školu. 

Datum a podpis zákonného zástupce: 

mailto:info@ssplbc.cz

