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V Úpici, 25.5. 2018 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Co jsou osobní údaje?  Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy 
informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je 
například fotografie určitého člověka.  
 
Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů? Souhlas se zpracováním níže 
vymezených osobních údajů Vašeho syna-dcery udělujete svým podpisem Speciální základní škole 
Augustina Bartoše, se sídlem nábř. pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice, IČO: 70841144 
 
Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:  

Centrum investic, rozvoje a inovací 
Soukenická 54 
500 03 Hradec Králové 
Tel.: +420 725 928 567 
e-mail: vz@cirihk.cz 
 
Proč potřebujeme Váš souhlas? Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět 
v souladu s platnými zákony a za pomoci dalších zpracovatelů. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, 
jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti.   
 
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat, proč a jak dlouho?  
Souhlas udělujete (zakroužkujte): 
 

1) S pořizováním a se zpracováním jména, příjmení žáka, fotografií, hudebního vystoupení, 
sportovního výkonu, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících Vašeho syna – 
dcery a jeho činnost a projevy v rámci činností zajišťovaných školským zařízením pro účely 
propagace a prezentace školy nad rozsah oprávněného zájmu školy dle čl. 6 odst. 1. písm. f) 
GDPR (zveřejňování fotografií žáků, rodičů, učitelů, návštěv a u žáků dále jméno, příjmení a 
doprovodné informace nespadá podle stanoviska ÚOOÚ do problematiky ochrany osobních 
údajů1). Souhlas udělujete ode dne podpisu na dobu 15 let. Rozsah propagace: 

a) Nástěnky organizace                souhlasím – nesouhlasím 
 

b) Webové stránky organizace                    souhlasím – nesouhlasím 
 
c) Časopis (Zpravodaj školy)                    souhlasím – nesouhlasím 

 
d) Červenokostelecký zpravodaj                                            souhlasím – nesouhlasím 
 
e) Úpické noviny                                                                   souhlasím – nesouhlasím 

 
f) TV JS (regionální televize)                                                souhlasím – nesouhlasím 
 

2. S předáváním osobních údajů syna-dcery třetí straně (dopravce, poskytovatel ubytování 
apod.) za účelem organizování vybraných aktivit (soutěže, sportovní akce, školy v přírodě 
apod.). Souhlas udělujete ode dne podpisu na dobu docházky do školního zařízení. 

                                                
1
 Viz stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů, dostupné on-line zde: 

https://www.uoou.cz/dp/id_ktg=5088&archiv=1   
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souhlasím – nesouhlasím 

 

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu na dobu, které je uvedena u každého účelu 
zpracování. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, 
není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.  

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

 

Já, níže podepsaný(á) ………………………………………………………………………………………………………………,  
 
 
bytem ………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
 
prohlašuji, že jsem plně jsem porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě své pravé a 
svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas Speciální základní škole Augustina 
Bartoše, se sídlem: nábř. pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice, ke zpracování shora vymezených 
osobních údajů svého syna-dcery za shora uvedených podmínek.   
 

V……………………………, dne…………………….     ……………………………………….. 

          Podpis 

 


