
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
 

Já pan_____________________________ ,paní______________________________ 
 
zákonní zástupci dítěte/žáka___________________________ dáváme svůj souhlas  
Základní škole Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice  
k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje naše a o našem dítěti a osobní citlivé údaje včetně 
rodného čísla mého dítěte ve smyslu nařízení EU 679/2016 ze dne 27.4. 2016, obecné nařízení na ochranu 
osobních údajů, a zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění. Svůj 
souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského 
zákona v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, školy 
v přírodě, lyžařské a plavecké výcviky, mimoškolní akce školy jako školní výlety, exkurze a soutěže, přijímací 
řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků a pro jiné účely související s běžným chodem školy. 
 

 Zároveň souhlasím  /nesouhlasím  
 

 se zveřejňováním fotografických materiálů s komentářem z akcí školy na vývěskách a nástěnkách školy, 
webových stránkách a facebooku školy a v tisku, na kterých je moje dítě 

 se zveřejňováním videonahrávek z akcí školy na webových stránkách školy a veřejných propagačních 
místech za účelem prezentace a propagace školy, na kterých je moje dítě 

 se zveřejňováním písemností a jiných prací mého dítěte za účelem prezentace a propagace školy a 
informování o aktivitách školy (slohové práce, výtvarné práce, rukodělné práce, PC práce, hudební 
vystoupení s vysvětlujícím komentářem) 

 s aktivní účastí dítěte a použitím osobních údajů dítěte pro diagnostiku třídního kolektivu prováděné 
školeným pedagogem za účelem prevence sociálně patologických jevů (dotazník, rozbor situace třídy) 

 s použitím osobních údajů dítěte k odborným psychologickým šetřením prováděných školou (práce 
výchovného poradce, metodika prevence a psychologického poradce) v souladu s vyhláškou č. 
72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

 s použitím osobních údajů dítěte k vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně a následné vedení 
dokumentace o dítěti pro školní účely (individuální plány vzdělávání) 

 s použitím osobních údajů dítěte pro organizování zahraničních zájezdů 

 s přihlašováním dítěte do soutěží 

 s použitím osobních údajů dítěte pro SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) 

 s použitím osobních údajů dítěte pro účely evidence ve školní družině 

 s evidencí jmen a příjmení osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny 

 s evidencí kontaktu na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (adresa,    
e-mail, osobní telefonní číslo) 

Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou 
dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, 
která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším 
osobám a úřadům. Byl jsem poučen o právech podle nařízení EU 679/2016 ze dne 27.4. 2016, obecné 
nařízení na ochranu osobních údajů, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání 
důvodů. 
Beru na vědomí, že jsem povinen neprodleně škole hlásit změnu osobních údajů týkající se dítěte i 
zákonného zástupce. 
Beru na vědomí, že další šíření či využívání fotografií, na kterých jsou i jiné osoby, je možné pouze se 
souhlasem školy. 
 
V  _____________________ dne _____________  

podpis: matka______________________________   otec_____________________________ 

podpis (jiný zákonný zástupce): ____________________________ 


