
                                  Mateřská škola Svojetice
                                                      příspěvková organizace

                                        zastoupená ředitelkou Sylvou Miškovskou

                                       251 62 Mukařov   : 731 666 902
                                                            e-mail: skolka@svojetice.cz

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů  v souladu s právními předpisy
GDPR v platném znění

Já pan/í …………………………, zákonný zástupce dítěte ………………………………………, 
uděluji výslovný souhlas Mateřské škole Svojetice, okr. Praha – východ, se sídlem Louňovická 358,
251 62 Svojetice (dále jen Správce), ke zpracování níže uvedených osobních údajů, a to pro účel:

1. Organizování mimoškolních akcí včetně kroužků (jméno, příjmení dítěte).               ANO       NE
2. Organizování soutěží (jméno, příjmení dítěte).                                                            ANO       NE
3. Jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy (jméno a příjmení osoby)    ANO       NE  
4. Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole   ANO       NE
   (jméno příjmení, e-mail, telefonní číslo )
5. Kontakt na zákonné zástupce (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo)     ANO       NE
6. Fotografie a videozáznamy za účelem propagace mateřské školy                               ANO       NE
    (fotografie dítěte s vysvětlujícím komentářem).                                                                                
7. Zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách                                          ANO       NE
    (jméno a  příjmení dítěte, výtvarné dílo)                                                                                    
8. Fotografie za účelem vedení školní kroniky (fotografie dítěte)                                   ANO        NE

Tento souhlas je v bodech 1 – 7 uděluji na dobu školní docházky mého dítěte, souhlas pro bod 8 
uděluji na 100 let.

 
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Obecného nařízení GDPR máte právo:

a. vzít souhlas kdykoliv zpět,
b. požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c. požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d. vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e. požadovat výmaz těchto osobních údajů,
f. souhlas odvolat,
g. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním 

osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů 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.

Dne ………………………                                      podpis ………………………………………..


