INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
My, níže podepsaní (jméno, příjmení) _____________________________________________
__________________________________________________________________________________,
tímto prohlašujeme, že jsme byli jako zákonní zástupci dítěte/žáka (jméno, příjmení, datum narození)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
řádně informováni o zpracování osobních údajů dítěte/žáka a dáváme svůj souhlas Základní škole a
Mateřské škole Mozaika, IČ: 71341447, se sídlem Myšlínská 30, 251 64 Mnichovice (dále jen „škola"),
ke zpracovávání osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů o nás a dítěti/dětech pro účely
níže uvedené. Svůj souhlas poskytujeme pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou
nezbytné pro práci školy, a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
Škola coby poskytovatel výuky předškolního a základního vzdělání ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání v platném znění a zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném
znění, zpracovává jako správce následující údaje za účelem:
1. Za účelem propagace školy a projektů školou realizovaných či zajišťovaných. Doba uchování
osobních údajů k tomuto účelu je vázána na existenci souhlasu zákonného zástupce dítěte/žáka a není
vázána na poskytování výuky školou. A to zpracováním záznamů dítěte/žáka a jeho projevů v průběhu
výuky a na akcích školy spočívajících v:
- pořizování fotografií a videí dítěte/žáka. Tyto záznamy mohou být použity pouze k propagaci školy
a projektů realizovaných školou, mohou být zveřejněny v prostorách školy, v prostředí internetu
(na webových stránkách školy http://www.montessorimozaika.cz, na facebookovém profilu školy
https://www.facebook.com/MontessoriMozaika/), v tisku, v informačních a propagačních
materiálech školy a v dalších médiích školy.
- zveřejnění výtvarných nebo jiných prací dítěte/žáka s uvedením jména a příjmení na výstavách
v prostorách
školy,
v prostředí
internetu
(na
webových
stránkách
školy
http://www.montessorimozaika.cz,
na
facebookovém
profilu
školy
https://www.facebook.com/MontessoriMozaika/), v tisku, v informačních a propagačních
materiálech školy a v dalších médiích školy;
- poskytnutí údajů o dítěte/žáka v rozsahu jména, příjmení, data narození, při reprezentaci školy
např. na soutěžích, grantových projektech apod. organizátorovi akce.
ANO - NE
2. Za účelem zajištění organizace školních a mimoškolních akcí a aktivit (kroužky, výlety, školy
v přírodě, ubytování, exkurze, zahraniční zájezd apod.), a to při zpřístupnění údajů dítěte/žáka v
rozsahu jména, příjmení, data narození, cestovním agenturám, provozovatelům ubytovacích a
rekreačních zařízení, popřípadě zájmovým vzdělávacím agenturám a pro potřeby sjednání cestovního
pojištění; při výjezdu do zahraničí též rodné číslo a číslo pasu či obdobného dokladu. Doba uchování
osobních údajů je vázána na existenci souhlasu a na poskytování výuky školou.
Bereme na vědomí, že mimoškolní aktivity (jako jsou např. odpolední kroužky, letní tábory, přespávání
ve škole) zajišťuje spolek PARES z.s., IČ: 22862501, se sídlem Myšlínská 30, 251 64 Mnichovice (dále
jen „spolek“) a ubytování poskytuje Internát a Domov mládeže Mozaika, školská právnická osoba, IČ:
04803981, se sídlem Myšlínská 30, 251 64 Mnichovice (dále jen „IDM“). Osobní údaje poskytnuté
škole, spolku a IDM jsou zpracovávány společně.
ANO - NE
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3. Za účelem usnadnění spolupráce se školou v rozsahu profese zaměstnání v rámci projektů,
spolupráce se studenty apod.
ANO - NE
4. Za účelem usnadnění komunikace s dítětem/žákem ze strany školy poskytnutím údajů o
sourozencích dítěte/žáka v rozsahu jména, příjmení, třída.
ANO - NE
Souhlas poskytujeme na celé období vzdělávání dítěte/žáka na této škole a na zákonem stanovenou
dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytujeme pouze škole,
která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším
osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a
zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.
Škola prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou zpracovány školou prostřednictvím výpočetní
techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech
bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů, a nebudou zpřístupněny žádné třetí
osobě s výjimkou případů shora uvedených a případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost
stanovenou zákonem (např. orgánům činným v trestním řízení) nebo povinnost vyplývající ze
smluvního vztahu se školou nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv školy osobám,
které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti, daňový poradce).
Prohlašujeme, že osobní údaje dítěte/žáka jsou poskytovány dobrovolně a jsem srozuměni s tím, že
budou zpracovávány pouze na základě našeho výslovného souhlasu, který je možno kdykoli odvolat
dopisem, emailem nebo telefonicky. Jakmile bude souhlas odvolán, osobní údaje budou vymazány či
jinak zlikvidovány.
Prohlašujeme, že jsme byli ze strany školy informováni o svém právu přístupu k osobním údajům, právu
na opravu osobních údajů, právu požádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např.
blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů) a
právu na přenositelnost výše uvedených osobních údajů (tj. získat osobní údaje od školy a předat je
jinému správci).
Dále máme právo po škole požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy, pokud nám bude
způsobena zpracováním osobních údajů, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).
Výše uvedená práva můžeme uplatňovat u školy na této kontaktní adrese: Základní škola a Mateřská
škola Mozaika, Myšlínská 30, 251 64 Mnichovice, e-mail: info@montessorimozaika.cz.
V __________________________ dne __________________________

Podpisy zákonných zástupců ____________________________________________________
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