
Souhlas se zpracováním  
osobních údajů 

 
 
 
 
 

Já, …………………………………………………..(jméno a příjmení)  

jakožto zákonný zástupce…………………………………………… (jméno a příjmení dítěte, 

které navštěvuje ode dne ………………… PŠ Výhonek) tímto ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se 

shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci 

osobních údajů, kterým je Výhonek, z.s., se sídlem Kpt. Rubena 381, Židlochovice, 667 01, 

IČ: 04461444 (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby níže uvedené osobní údaje 

byly zpracovány a použity: 

- správcem 

- jakýmkoliv zaměstnancem správce. 

 

Tento souhlas je udělen po dobu trvání docházky dítěte do PŠ Výhonek a poté ještě po dobu 

jednoho roku od ukončení docházky dítěte. Po uplynutí této lhůty je správce oprávněn 

zpracovávat osobní údaje pouze pro účely archivace. 

 

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je 

použití osobních údajů pro:  

- vystavení smlouvy o péči o dítě uzavřené mezi PŠ Výhonek a zákonným zástupcem 

dítěte 

- informování o činnostech PŠ Výhonek v pravidelných emailových zprávách, na sociální 

síti Facebook a na webu správce, 

- pedagogické účely a komunikaci zákonného zástupce dítěte a školy (sledování vývoje 

dítěte, vzájemná komunikace), 

- pořízení fotografií a videonahrávek dítěte v rámci výchovně – vzdělávacích aktivit a 

použití těchto fotografií, videonahrávek (bez uvedení jména dítěte), kreseb a výtvorů 

dítěte (s uvedením křestního jména dítěte) k propagačním účelům PŠ Výhonek a 

případných grantových projektů, do kterých je PŠ Výhonek zapojena a u kterých je nutno 

zajistit publicitu. 

 

Jsem si vědom/a, že osobní údaje mnou poskytnuté budou na základě zákonné povinnosti 

používány pro vedení spisové složky daného dítěte. Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých 



práv tento souhlas kdykoliv změnit či zrušit a kdykoliv si od správce vyžádat shromážděné 

osobní údaje. Zároveň prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou 

poskytovány dobrovolně. V případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto 

změnu oznámím správci.  

 

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění 

výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly 

shromážděny. Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím 

způsobem: 

- strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů,  

- v písemné podobě a uchovávat je v souladu s výše uvedeným nařízením EU i zákonem  

č. 101/2000 Sb. 

 

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení 

subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. 

 
 
 
Datum ………………………….                                  Subjekt údajů jméno a podpis 
 
 
 
         ..……………………………………….. 
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