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Informovaný souhlas  

pro rodiče a zákonné zástupce dětí a žáků 

 
 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole a mateřské škole Bohdalice, okres Vyškov, 

příspěvkové organizaci (dále jen "škole") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a 

osobních citlivých údajů o mém  

 

dítěti ………………………………………………………………………………………………., 

 

nar. ………………………………………………………………………………………………… 

 

ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR  

(webové stránky školy, sekce GDPR – prosím o nastudování materiálů) 

 

Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy 

a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu:  

  

 pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace (alergie, zdravotní znevýhodnění a změny zdravotního 

stavu, které mohou ovlivnit výchovu a vzdělávání, případně další důležité údaje) 

 souhlasím -  nesouhlasím 

 

 pro vedení speciálně-pedagogických a psychologických vyšetření ve škole 

 souhlasím -  nesouhlasím 

 

 pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech a na nástěnkách školy, včetně 

školního webu, na nástěnce v obci, v místním a regionálním tisku 

 souhlasím -  nesouhlasím 

 

 pořádání školních a mimoškolních akcí (např. výlety, školy v přírodě, exkurze…), jedná se zejména o 

jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo a při výjezdu do ciziny i číslo pasu nebo jiného 

dokladu 

 souhlasím -  nesouhlasím 

 

 doprovod žáka do školy a ze školy (jméno, příjmení a telefon zmocněné osoby) 

 souhlasím -  nesouhlasím 

 

 

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole. Nejpozději do jednoho roku po 

skončení školní docházky budou údaje skartovány.  

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu, kterýkoli z těchto souhlasů kdykoli odvolat a to 

i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí 

osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje jsou zpracovány a k jakému 

účelu.  
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Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo 

zpracovatel provádí zpracování těchto osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního 

života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 

jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel 

odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o omezení zpracování, provedení opravy, doplnění 

nebo likvidaci osobních údajů. 

 

V Bohdalicích dne ……………………………………… 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce……………………………………………………………………….. 

 

Podpis zákonného zástupce …………………………………………………………………………………... 
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