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Informovaný souhlas ke zpracování osobních údajů 
Občan udělující souhlas se zpracováním os. údajů (dále „Zákonný zástupce“) dle Nařízení 

Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (dále GDPR) 

Jméno a příjmení 

 
Josef Jančura (zákonný zástupce žáka) 

Datum narození 

 
6. 5. 1978 (datum narození zákonného zástupce žáka) 

Adresa 

 
Masarykova 78, Humpolec 396 01 (adresa zákonného zástupce žáka) 

Správce – organizace, které je souhlas udělen (dále „Škola“) 

Název, sídlo, IČ 
Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov 

se sídlem Hálkova 591, 396 01 Humpolec, IČ: 70504539 

Pověřenec organizace 
SEID, s.r.o., Ing. Milan Seidler, 684 01 Nížkovice 142,  

Tel.: 724094634, IČ: 06632017, www.seid.cz (dále „Pověřenec“) 

 

Tímto, jako zákonný zástupce dítěte Marcely Jančurové (jméno dítěte)……nar…8. 5. 2014, uděluji 

výslovný svobodný souhlas škole se zpracováním osobních údajů:  

Osobní údaje zákonného zást. 

(v případě souhlasu vyplňte) 

Účel zpracování 

(pokud nesouhlasíte, škrtněte) 
Doba uchovávání 

Mail:  jos.jan@seznam.cz 
Evidence, změny a kontrola termínů 

stravování dítěte 

Po dobu docházky 

dítěte do školy 

(dobrovolné) 
Kontaktování zákonného zástupce pro 

řešení operativních úkolů. 

Po dobu docházky 

dítěte do školy 

Osobní údaje dítěte  

(pokud nesouhlasíte, škrtněte) 

Účel zpracování 

(pokud nesouhlasíte, škrtněte) 
Doba uchovávání 

Fotografie dítěte a audio/video 

záznamy vytvářené po dobu 

docházky dítěte do školy 

Propagace školy a její činnosti na 

webových stránkách školy a v 

marketingových materiálech školy 

Po dobu 5 let od 

konání akce 

Jméno, příjmení, datum narození, třída, 

škola 

Jméno, příjmení, datum narození – 

předání provozovateli dopravního 

prostředku za účelem poskytnutí slevy na 

jízdném. 

Po dobu konání akce. 

Jméno, příjmení, datum narození – 

předání organizaci zajišťující 

předplavecký a plavecký výcvik 

Po dobu konání akce. 

Organizátorům soutěží, jichž se žáci školy 

účastní za účelem evidence soutěžících a 

v rámci zveřejnění výsledků akce. 

Po dobu konání akce, 

příp. max. 1 rok po 

ukončení akce. 

Jméno, příjmení, třída, škola a 

fotografie dítěte a audio/video 

záznamy vytvářené po dobu 

docházky dítěte do školy. 

Předání organizátoru soutěže „Mládí 

Humpolec“ - Městské kulturní a 

informační středisko Humpolec za 

účelem vyhodnocení soutěže a zveřejnění 

na webových stránkách organizátora 

soutěže a školy. 

Evidence po dobu 

konání soutěže, 

zveřejnění výsledků 

nejúspěšnějších 

soutěžících 1 rok po 

vyhlášení výsledků 

soutěže. 

Jméno, příjmení, třída, škola a 

dosažený sportovní výkon dítěte 
Nástěnka atletických rekordmanů školy. 

Do doby platnosti 

rekordu. 

Jméno, příjmení, třída, škola a 

kresby a díla dítěte vytvářené po 

dobu docházky dítěte do školy 

Vystavení na nástěnce a v prostorách 

školy a jídelny. 

Do konce školního 

roku, kdy kresba nebo 

dílo vzniklo. 

Nejúspěšnější díla po 

dobu 20 let. 

Poskytnutí organizátorům soutěží a 

výstav na úrovni města, kraje nebo státu. 

1 rok po vyhodnocení 

soutěže. 

Údaje o zdravotním stavu žáka 

v rozsahu přítomnosti návykových látek 

v těle žáka. 

Provádění testu na užití návykových 

látek. 

V případě nesouhlasu bude individuálně 

řešeno (např. test bude realizován 

prostřednictvím zdravotnického zařízení 

nebo jinými státními orgány). 

Po dobu docházky 

dítěte do školy 

http://www.seid.cz/
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Příjemci osobních údajů v rámci školy jsou pedagogičtí pracovníci, vedoucí stravování a účetní. 

V případě neposkytnutí údajů nebudou plněny výše uvedené účely zpracování. 

 

 

Poučení: 

Jako zákonný zástupce máte právo požádat školu prostřednictví výše uvedených kontaktních údajů o 

přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku 

proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat tento souhlas, aniž je tím 

dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V případě, že byste 

zjistili, že zpracování poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a 

osobního života, nebo v rozporu se zákonem, můžete správce požádat o vysvětlení a odstranění takto 

vzniklého stavu. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních 

údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese školy, 

nebo osobně u ředitele školy. 

 

V Humpolci         dne 2. 4. 2020     Podpis zákonného zástupce 

 


