
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji ZŠ Glowackého, se sídlem Glowackého 555/6, 181 

00 Praha 8, IČO 60433302, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených 

údajů dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, 

Jméno a příjmení dítěte 
 

a to pro níže stanovené účely a dobu trvání: 

Osobní údaj Účel zpracování 
Doba poskytnutí 
souhlasu 

souhlas 

Fotografie žáka Webové stránky školy 
Po dobu školní docházky 
a na dobu 10 let po jejím 
ukončení 

ANO NE 

Fotografie žáka 
Třídní fotografie, nástěnky ve škole, školní 
publikace 

Po dobu školní docházky 
a na dobu 10 let po jejím 
ukončení 

ANO NE 

Fotografie žáka bez 
jména, třídy 

Mediální subjekty (noviny, časopisy, brožury) Po dobu školní docházky ANO NE 

Audio, video záznam 
žáka 

Webové stránky školy 
Po dobu školní docházky 
a na dobu 10 let po jejím 
ukončení 

ANO NE 

Jméno, příjmení, 
třída žáka 

Vystavení školních prací žáka v prostorách 
školy či na akcích pořádaných školou 

Po dobu školní docházky ANO NE 

Jméno, příjmení, 
třída žáka, dosažené 
výsledky 

Informování o školních či mimoškolních 
akcích (soutěže, olympiády, sportovní, 
kulturní a umělecké akce) na webu školy 

Po dobu školní docházky ANO NE 

Jméno, příjmení, 
třída žáka, dosažené 
výsledky 

Informování o školních či mimoškolních 
akcích (soutěže, olympiády, sportovní, 
kulturní a umělecké akce) ve školních 
publikacích, na nástěnkách a jiných veřejně 
dostupných prostorách ve škole 

Po dobu školní docházky ANO NE 

Jméno, příjmení, 
třída, rok narození 

Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity 
školy – plavání, dopravní hřiště, školy 
v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do soutěží, 
přehled výchovně vzdělávací práce (záznamy) 

Po dobu školní docházky ANO NE 

Jméno, příjmení, 
třída, datum 
narození, bydliště, 
zdrav. pojišťovna 

Poskytnutí těchto údajů ubytovacím 
zařízením v souvislosti s organizací výjezdních 
aktivit školy, např. škol v přírodě, lyžařských 
výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů a 
exkurzí 

Po dobu školní docházky ANO NE 

Jméno, příjmení, 
třída, datum narození 

Přihlášky do soutěží Po dobu školní docházky ANO NE 

* hodící se zakroužkujte 

  



Škola využívá osobní data žáků a zákonných zástupců výhradně k výchovně-vzdělávacím účelům a 

na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) naše škola nepublikuje. 

Souhlas je udělen dle směrnice, která stanovuje zásady ochrany osobních údajů fyzických osob podle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále také jen „GDPR”) a podmínky, 

za kterých se osobní údaje zpracovávají v organizaci Základní škola Praha 8, Glowackého 6 (dále také 

jen „Škola“ nebo „Organizace“). 

Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím 

určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje budou 

zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze 

v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv 

písemně odvolat. 

Svým podpisem tohoto formuláře stvrzuji, že jsem byl/a jsem poučen/na o svých právech, zejména 

o právu: 

(I) tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodu (čl. 7 GDPR),  

(II) přístupu k těmto údajům (čl. 15 GDPR),  

(III) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR), 

(IV) na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR), 

(V) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), 

(VI) na přenositelnost (čl. 20 GDPR), 

(VII) vznést námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR), 

(VIII) podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR). 

 

Bližší informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete na www.glowackeho.eu. 

 

V………………………     dne …………………………… 

 

Jméno zákonného zástupce …………………………..……………… podpis ………………….…… 

Potvrzuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem. 

http://www.glowackeho.eu/

