
 

 

Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková 

organizace 

Příloha č. 4 směrnice č. 26 

URČENO ZŠ pro zákonné zástupce 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

pro 

 Základní školu a mateřskou školu Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace  

(dále též „ZŠ“) 

Zřizovatel SMO - Úřad městského obvodu Ostrava – Jih 

Jméno a příjmení dítěte (žáka): 

  

Základní škola má v souvislosti se zajištěním své výchovně vzdělávací činnosti a své prezentace a propagace 
zájem zpracovávat osobní údaje Vašeho dítěte (žáka školy) pro níže popsané účely, a to jako správce 
osobních údajů. K takovému zpracování je nutný Váš souhlas. Vyberte prosím níže možnosti, se kterými 
souhlasíte. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to 

osobně na adrese základní školy, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu, přičemž 
odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. 
 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte (žáka školy) v rozsahu 

nezbytně nutném pro prezentaci činnosti školy za účelem organizace povinných, 
nepovinných i mimoškolních akcí, včetně jejich prezentace a propagace a včetně 
zapojení žáka a jeho výtvorů do soutěží, výstav nebo propagace školy. Souhlasím s 
předáním osobních informací žáka pro jeho zapojení do uvedených soutěží, výstav a 
propagace školy jejím organizátorům, a to nejdéle po dobu jednoho roku od udělení 
tohoto souhlasu. 

ANO   /   NE 

Souhlasím s využitím výtvarných prací mého dítěte (žáka školy) k prezentaci školy, 
a to po dobu jednoho roku od udělení tohoto souhlasu. ANO   /   NE 

Souhlasím se zveřejňování údajů, fotografií a audiovizuálního zobrazení mého 
dítěte (žáka školy) v propagačních a informačních materiálech školy, které souvisejí 
s prezentací školy a jejího chodu, nejdéle po dobu jednoho roku od udělení tohoto 
souhlasu, a to konkrétně: 

  

- v propagačních a informačních materiálech v listinné podobě (informační 
brožury, letáčky, plakáty aj.) ANO   /   NE 

- v propagačních a informačních materiálech v elektronické podobě (např. na 
webových stránkách ZŠ, ve video prezentacích a reportážích z akcí ZŠ aj.) ANO   /   NE 

- na sociálních sítích (např. na facebookové stránce ZŠ) ANO   /   NE 

Shora udělený souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte (žáka 
školy) do uvedené ZŠ a na dobu, po kterou se tato dokumentace na škole archivuje 
dle příslušné směrnice (Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy)). Délka 

trvání souhlasu uvedená v tomto odstavci má přednost před dobou 1 roku 
uvedenou u jednotlivých konkrétních položek.  

ANO   /   NE 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková 

organizace 

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů  

(k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány po dobu školní docházky Vašeho dítěte (žáka školy) 

na naší základní škole a po skončení školní docházky budou dále archivovány v souladu s právními předpisy 

dle příslušné směrnice – jedná se o Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy). 

V případě porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. Dále máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti (žákovi 

školy) zpracováváme, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz 

či omezení nezasahuje do zákonných povinností naší základní školy či jiných subjektů zpracovávat osobní 

údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány výše. 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:  
Moore Advisory CZ s.r.o. 

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO 09692142. 
 

Odpovědnou osobou za pověřence pro ochranu osobních údajů je: 

 

pan Ing. Petr Štětka 

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz 

tel. +420 227 031 495 

 

V Ostravě dne: 3. 1. 2022 

 

V Ostravě dne: ……………………………… 

 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………… dat. nar.: ………………… 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………  

 

 

Podpis zákonného zástupce: …………………………………….……………… 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková 

organizace 

 

URČENO ZŠ pro žáky od 13 let věku 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

pro 

 Základní školu a mateřskou školu Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace  

(dále též „ZŠ“) 

Zřizovatel SMO - Úřad městského obvodu Ostrava – Jih 

Jméno a příjmení žáka: 

  

Základní škola má v souvislosti se zajištěním své výchovně vzdělávací činnosti a své prezentace a propagace 
zájem zpracovávat osobní údaje žáka školy pro níže popsané účely, a to jako správce osobních údajů. 
K takovému zpracování je nutný Váš souhlas. Vyberte prosím níže možnosti, se kterými souhlasíte. 

Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese 
základní školy, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu, přičemž odvoláním souhlasu 
není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. 

 

Souhlasím se zpracováním mých osobních v rozsahu nezbytně nutném pro 
prezentaci činnosti školy za účelem organizace povinných, nepovinných i 
mimoškolních akcí, včetně jejich prezentace a propagace a včetně zapojení žáka a 
jeho výtvorů do soutěží, výstav nebo propagace školy. Souhlasím s předáním mých 

osobních informací pro jeho zapojení do uvedených soutěží, výstav a propagace 
školy jejím organizátorům, a to nejdéle po dobu jednoho roku od udělení tohoto 
souhlasu. 

ANO   /   NE 

Souhlasím s využitím mých výtvarných prací k prezentaci školy, a to po dobu 
jednoho roku od udělení tohoto souhlasu. ANO   /   NE 

Souhlasím se zveřejňování mých údajů, fotografií a audiovizuálního zobrazení  
v propagačních a informačních materiálech školy, které souvisejí s prezentací školy a 
jejího chodu, nejdéle po dobu jednoho roku od udělení tohoto souhlasu, a to 
konkrétně: 

  

- v propagačních a informačních materiálech v listinné podobě (informační 
brožury, letáčky, plakáty aj.) ANO   /   NE 

- v propagačních a informačních materiálech v elektronické podobě (např. na 
webových stránkách ZŠ, ve video prezentacích a reportážích z akcí ZŠ aj.) ANO   /   NE 

- na sociálních sítích (např. na facebookové stránce ZŠ) ANO   /   NE 

Shora udělený souhlas poskytuji na celé období mé docházky do uvedené ZŠ a na 
dobu, po kterou se tato dokumentace na škole archivuje dle příslušné směrnice 
(Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy)). Délka trvání souhlasu uvedená 

v tomto odstavci má přednost před dobou 1 roku uvedenou u jednotlivých 
konkrétních položek.  

ANO   /   NE 
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Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková 

organizace 

 

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů  

(k dispozici u vedení školy). Údaje budou zpracovány po dobu tvé školní docházky na naší základní škole 

a po skončení školní docházky budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle příslušné směrnice 

– jedná se o Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy). 

V případě porušení povinností na ochranu osobních údajů máš právo podat stížnost Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. Dále máš právo požadovat přístup k osobním údajům, které o tobě zpracováváme, jejich 

opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení nezasahuje 

do zákonných povinností naší základní školy či jiných subjektů zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto 

povinnosti popsány výše. 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:  
Moore Advisory CZ s.r.o. 

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO 09692142. 
 

Odpovědnou osobou za pověřence pro ochranu osobních údajů je: 

 

pan Ing. Petr Štětka 

e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz 

tel. +420 227 031 495 

 

V Ostravě dne: 3. 1. 2022 

 

V Ostravě dne: ……………………………… 

 

Jméno a příjmení žáka: ……………………………………………………… dat. nar.: ………….………………… 

 

 

Podpis žáka: …………………………………….……………… 


