
          Základní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice, Školní 284, 

                                           
 
 Souhlas se zpracováním osobních údajů 
dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),(dále jen „
I. Při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) v naší škole používáme pouze 
způsoby zabezpečení OÚ. Tento souhlas se týká zpracování OÚ dle nové legislativy EU pro zpracování OÚ 
2016/679 (GDPR).  
 
Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním OÚ o Vašem nezleti
zástupcem, a o Vás jako zákonném zástupci nezletilého dítěte k níže uvedeným účelům pro Základní školu a Mateřskou školu 
Katovice a dále tyto organizace: Městys Katovice, 
(Asociace školních sportovních klubů, Dům dětí a mládeže Strakonice)
 
 II. Při sběru, uchovávání a dalším zpracování OÚ na základě tohoto souhlasu dochází ke zpracování OÚ v tomto rozsahu:
 

Osobní údaje: Účely zpracování těchto 
Jméno a příjmení žáka, včetně označení 
navštěvované třídy. 

Zveřejnění na webových stránkách školy a další užití za účely 
organizace, dokumentace a propagace školních akcí.

Práce žáků, případně včetně jména, 
příjmení a vlastnoručního podpisu. 

Vystavení v prostorách školy, zveřejnění na webových stránkách školy 
nebo další prezentace mimo prostory školy.

Jméno, příjmení, datum narození, adresa 
trvalého pobytu, zdravotní údaje, údaje o 
zdravotní pojišťovně, cestovní údaje, 
národnost, mateřský jazyk žáka. 

Zajištění externích akcí školy 
školy, statistické účely, za účelem zpracování jmenného seznamu 
účastníků akce organizátorovi akce, přepravci, př

Seznamy žáků na mimoškolních akcích, 
poznávacích zájezdech, školních výletech. 

Zajištění externích akcí školy 
školy, statistické účely, za účelem zpracování jmenného seznamu 
účastníků 

Seznamy žáků na soutěžích a olympiádách. Pro evidenci na seznamech soutěží a olympiád je zapotřebí souhlasu.
Telefonní číslo a e-mailová adresa 
zákonného zástupce žáka, číslo bankovního 
účtu. 

Kontaktování zákonného zástupce, komunikace ve věcech týkajících se 
vzdělávání a jeho organizace, číslo bankovního účtu v případě inkasní 
platby za stravné ve školní jídelně.

OÚ pro poskytování poradenských služeb 
(speciální pedagog, dětský psycholog, 
klinický logoped a další). 

Poskytování poradenských služeb, pokud je služba zajištěna externím 
subjektem a nejedná se o zaměstnance školy.

Fotografie dítěte/žáka s biometrickými údaji Publikování fotek v prostorách školy, 
ve Strakonických listech  aj. tisku za účelem propagace školy a 
dokumentace školních akcí.

Audio/video záznam z výuky, prezentací 
nebo školních akcí, včetně jména a příjmení, 
označení třídy. 

Publikování fotek v prost
ve Strakonických listech  aj. tisku za účelem propagace školy a 
dokumentace školních akcí.

Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po
škole a Mateřské škole Katovice a následující 3 měsíce poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Vzor pro odvolání souhlasu 
stejně jako další potřebné informace související se zpracováním OÚ a platnou verzi dokumentu Zá
údajů naleznete na www.zskatovice.cz a v sekci

 
Jméno dítěte žáka/žákyně …………………………………………………………………..        datum narození ………………………………………
 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce ……………………………………………………………………………………
 
 
Adresa trvalého pobytu ………………………………………………………………………………………………………….
 
 
Datum ……………………………….  
                                                     podpis zákonného
 

ní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice, Školní 284,  
387 11 Katovice 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  
(dále jen „Souhlas“)  

I. Při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) v naší škole používáme pouze řádně zvolené postupy a také dostatečné 
ento souhlas se týká zpracování OÚ dle nové legislativy EU pro zpracování OÚ 

Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním OÚ o Vašem nezletilém dítěti, jehož jste zákonným 
zástupcem, a o Vás jako zákonném zástupci nezletilého dítěte k níže uvedeným účelům pro Základní školu a Mateřskou školu 
Katovice a dále tyto organizace: Městys Katovice, poradenská zařízení (PPP, SPC, OSPOD), externí organi
(Asociace školních sportovních klubů, Dům dětí a mládeže Strakonice) 

II. Při sběru, uchovávání a dalším zpracování OÚ na základě tohoto souhlasu dochází ke zpracování OÚ v tomto rozsahu:

Účely zpracování těchto osobních údajů v naší organizaci se rozumí:
Zveřejnění na webových stránkách školy a další užití za účely 
organizace, dokumentace a propagace školních akcí. 
Vystavení v prostorách školy, zveřejnění na webových stránkách školy 
nebo další prezentace mimo prostory školy. 
Zajištění externích akcí školy – cestování do zahraničí, doprava na akce 
školy, statistické účely, za účelem zpracování jmenného seznamu 
účastníků akce organizátorovi akce, přepravci, případně ubytovateli.

Zajištění externích akcí školy – cestování do zahraničí, doprava na akce 
školy, statistické účely, za účelem zpracování jmenného seznamu 
účastníků akce organizátorovi akce, přepravci, případně ubytovateli.
Pro evidenci na seznamech soutěží a olympiád je zapotřebí souhlasu.
Kontaktování zákonného zástupce, komunikace ve věcech týkajících se 
vzdělávání a jeho organizace, číslo bankovního účtu v případě inkasní 
platby za stravné ve školní jídelně. 
Poskytování poradenských služeb, pokud je služba zajištěna externím 
subjektem a nejedná se o zaměstnance školy. 

Publikování fotek v prostorách školy, na webových stránkách školy a 
ve Strakonických listech  aj. tisku za účelem propagace školy a 
dokumentace školních akcí. 
Publikování fotek v prostorách školy, na webových stránkách školy a 
ve Strakonických listech  aj. tisku za účelem propagace školy a 
dokumentace školních akcí. 

Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu školní docházky žáka v Základní 
škole a Mateřské škole Katovice a následující 3 měsíce poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Vzor pro odvolání souhlasu 
stejně jako další potřebné informace související se zpracováním OÚ a platnou verzi dokumentu Zá

sekci O škole -  Dokumenty ke stažení. 

Jméno dítěte žáka/žákyně …………………………………………………………………..        datum narození ………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

dresa trvalého pobytu …………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

řádně zvolené postupy a také dostatečné 
ento souhlas se týká zpracování OÚ dle nové legislativy EU pro zpracování OÚ – nařízení (EU) 

lém dítěti, jehož jste zákonným 
zástupcem, a o Vás jako zákonném zástupci nezletilého dítěte k níže uvedeným účelům pro Základní školu a Mateřskou školu 

externí organizátory školních soutěží 

II. Při sběru, uchovávání a dalším zpracování OÚ na základě tohoto souhlasu dochází ke zpracování OÚ v tomto rozsahu: 

osobních údajů v naší organizaci se rozumí: Souhlas* 
Zveřejnění na webových stránkách školy a další užití za účely 

 
ANO   NE 

Vystavení v prostorách školy, zveřejnění na webových stránkách školy ANO   NE 

cestování do zahraničí, doprava na akce 
školy, statistické účely, za účelem zpracování jmenného seznamu 

ípadně ubytovateli. 

ANO   NE 

cestování do zahraničí, doprava na akce 
školy, statistické účely, za účelem zpracování jmenného seznamu 

akce organizátorovi akce, přepravci, případně ubytovateli. 

ANO   NE 

Pro evidenci na seznamech soutěží a olympiád je zapotřebí souhlasu. ANO   NE 
Kontaktování zákonného zástupce, komunikace ve věcech týkajících se 
vzdělávání a jeho organizace, číslo bankovního účtu v případě inkasní 

ANO   NE 

Poskytování poradenských služeb, pokud je služba zajištěna externím ANO   NE 

na webových stránkách školy a 
ve Strakonických listech  aj. tisku za účelem propagace školy a 

ANO   NE 

orách školy, na webových stránkách školy a 
ve Strakonických listech  aj. tisku za účelem propagace školy a 

ANO   NE 

* nehodící škrtněte 

dobu školní docházky žáka v Základní 
škole a Mateřské škole Katovice a následující 3 měsíce poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. Vzor pro odvolání souhlasu 
stejně jako další potřebné informace související se zpracováním OÚ a platnou verzi dokumentu Zásady zpracování osobních 

Jméno dítěte žáka/žákyně …………………………………………………………………..        datum narození ……………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 


