
Já, níže podepsaná/podepsaný stvrzuji, že souhlasím či nesouhlasím
1
 se zpracováním vyjmenovaných osobních 

údajů mého (mně svěřeného) dítěte – žáka Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí, resp. 

mých vyjmenovaných osobních údajů k jednotlivým níže uvedeným účelům: 

Subjekty údajů 

Dítě/Žák 

Jméno, příjmení  

Rodné číslo nebo datum 

narození 

 

Bydliště  

Zákonný zástupce 

Jméno, příjmení  

Bydliště (pokud se liší)  

Otec / zákonný zástupce 

Účely zpracování  
Jednotlivé účely zpracování definují důvody ke zpracování osobních údajů (jejich shromažďování, využití a uložení). 

Detailní informace o jednotlivých činnostech zpracování poskytne subjektu údajů škola při shromažďování údajů. 

Účel zpracování: 

Organizování soutěží a olympiád. 

Zpracovávané osobní údaje:  

Seznamy žáků  - jméno, příjmení, datum 

narození. 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Zveřejnění fotografií za účelem propagace školy. 

Fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o 

docházku na dané škole (fotografie žáka s vysvětlujícím 

komentářem).  

Zpracovávané osobní údaje: 

Fotografie, jméno, příjmení (škola, třída, obor, věk). 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Informace pro Sdružení rodičů při 

školském zařízení. 

Zpracovávané osobní údaje: 

Seznamy zákonných zástupců a žáků -  

jméno, příjmení (třída, obor) 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Zpracování webu v době školní docházky dítěte a jeho 

dokumentačního a historického významu. 

Zpracovávané osobní údaje: 

Jméno, příjmení, fotografie, třída, obor, věk.  

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Obrazový záznam kamerového systému 

provozovaného za účelem ochrany 

majetku školy, bezpečnosti dětí a dalších 

návštěvníků pohybujících se v prostorách 

školy. 

Zpracovávané osobní údaje: 

videozáznam 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem 

prezentace a propagace školy a informování o aktivitách 

školy (výtvarné práce, hudební a taneční vystoupení 

s vysvětlujícím komentářem). 

Zpracovávané osobní údaje: 

Jméno, příjmení, obor, nástroj, věk 

souhlasím 

nesouhlasím 

Trvání souhlasu 

Tento souhlas se uděluje na dobu trvání školní docházky žáka, plus 5 let. 

 

Poučení 

V souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů je nezbytné pro všechna zpracování, pro která 

neexistuje právní základ nebo oprávněný zájem, získat souhlas subjektu údajů, případně jeho zástupce. Tento 

souhlas lze kdykoliv a bez udání důvodu vzít zpět. 

 

V.............................................................................dne................................................................... 

 

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………… 

                                                
1
 Nesouhlas se zpracováním osobních údajů dítěte či zástupce nemohou být důvodem k neposkytnutí služby - mohou však 

poskytování služby zkomplikovat. 


