
Základní umělecká škola Moravská Třebová, příspěvková organizace města 
Zámecké nám. č.o.1, č.p. 185, 571 01 Moravská Třebová 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve smyslu čl. 6 a 7 NAŘÍZENÍ 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

(GDPR) 

 

 Údaje zákonného zástupce 

Jméno a příjmení, bydliště   

……………………………………………………..……………………………………....................... 

 

Údaje žáka 

Jméno a příjmení, datum narození, bydliště 

………………………………………………………..…………………………………………………. 

 

uděluji*   neuděluji* 

(*zakroužkujte prosím vaši volbu) 

 

Základní umělecké škole Moravská Třebová, Zámecké nám. č.o. 1, č.p. 185, Moravská 

Třebová 571 01, dále jen „Správce“, SOUHLAS se zpracováním osobních údajů mého 

dítěte (dále jen Subjekt údajů), a to za níže uvedených podmínek: 

 

1. Osobní údaje a další náležitosti, které budou zpracovávány: 

- jméno a příjmení, datum narození, telefonické a e-mailové kontakty,  pořizování fotodokumentace 

a videodokumentace při akci školy 

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

- údaje požadované při účasti žáků v soutěžích, apod., pokud reprezentují školu (jméno a příjmení, 

datum narození) 

- zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavě v prostorách školy, na webových stránkách 

školy a v propagačních materiálech se jménem a příjmením žáka 

- zveřejnění programu žáků při vystoupeních ve škole a mimo sídlo školy se jménem a příjmením 

žáka 

- referáty z hudební nauky (se jménem a příjmením) 

- publikace nahrávek vystoupení žáků při akcích školy za účelem marketingové propagace školy 

(reklamní letáky apod.), včetně webových stránek školy a v prostorách školy 

- publikace fotografií žáků za účelem marketingové propagace školy (reklamní letáky apod.), včetně 

webových stránek školy a v prostorách školy 

 

3. Doba zpracování osobních údajů je: 

- celé období vzdělávání mého dítěte na této škole 

Zákonný zástupce prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, 

že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 



Základní umělecká škola Moravská Třebová, příspěvková organizace města 
Zámecké nám. č.o.1, č.p. 185, 571 01 Moravská Třebová 

 

*Poučení Zákonného zástupce  

Základní umělecká škola jako správce osobních údajů dále zpracovává, v souladu s ustanovením § 28 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o žácích následující typy údajů: 

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo 

studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu 

na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, 

žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého 

stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve 

škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o 

podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení 

školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních 

obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o 

zkoušce, jíž bylo vzdělávání; fotografie ze společných akcí školy, které publikuje na svém webu, FB a 

propagačních materiálech. 

Uvedené údaje škola uchovává po dobu stanovenou zákonem a předává ji pouze subjektům, které jí 

ukládá zákon. 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) 

informuje, že: 

• osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě svobodného souhlasu jeho 

zákonného zástupce, a to za výše uvedených podmínek, 

• při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému 

rozhodování ani k profilování  

• Zákonný zástupce má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, 

právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k 

jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že 

Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

• Jmenovaným pověřencem pro školu je Jaromír Novotný, tel. č.608 882 289, email: 

novotny@mana.cz 

 

 

V ……………………………dne…………………     

                                                        

                                                                                               ……………………………… 

                                                                 Podpis zákonného zástupce 

 


