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INFORMACE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážení rodiče,  

v souvislosti s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, GDPR, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů,  provedla škola k 25. 5. 2018 jako správce osobních údajů  kontrolu  

všech osobních údajů, které zpracovává. Osobní údaje zpracováváme z důvodu: 

• splnění právních povinností podle platné právní úpravy, 

• na základě uzavřených smluv, kde je naše škola smluvní stranou, 

• z důvodů oprávněného zájmu naší školy, 

• pro splnění povinností školy  ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, 

• pro ochranu životně důležitých zájmů  Vašich dětí, subjektu údajů nebo jiných fyzických osob. 

V jiných případech činíme tak výhradně s Vaším písemným souhlasem se zpracováním osobních údajů Vašich dětí a Vašich osobních údajů jako zákonných 

zástupců žáků. 

Škola jako správce osobních údajů má přijaty  organizační a technicko-bezpečnostní opatření, tak aby osobní údaje žáků, Vaše osobní údaje, stejně jako osobní 

údaje  zaměstnanců školy  či třetích osob, důsledně  chránila a k této povinnosti přistupujeme s maximální odpovědností tak, aby byla soustavně zajištěna 

přesnost, bezpečnost, odolnost, integrita, férovost a transparentnost zpracování osobních údajů. Osobní údaje  škola zpracovává  pouze k danému účelu a 

nezbytném rozsahu.  Pokud se na zpracování výše uvedených osobních údajů podílejí další zpracovatelé – smluvní partneři školy, vybíráme si pouze ty partnery, 

kteří jsou schopni zajistit námi požadovaný vysoký standart ochrany osobních údajů. Neprovádíme profilování a ani automatizované zpracování osobních 

údajů. Bližší informace o Vašich právech, rozsahu zpracování, kontaktu na pověřence školy pro ochranu osobních údajů a formuláře k uplatnění Vašich práv 

naleznete na webu školy www.zslada.cz v sekci O NÁS - GDPR. 

Na základě  shora uvedených informací,  Vás  tedy zdvořile  žádám o vyjádření souhlasu se zpracování osobních údajů (*nehodící se, škrtněte) jejichž rozsah, 

účel zpracování a doba zpracování je uvedena v níže uvedené tabulce.  Váš souhlas můžete kdykoliv svobodně  písemně odvolat, berte však na vědomí, že 

škola má právo ověřit si přiměřeně Vaši totožnost.  

 PhDr. Radek Častulík, ředitel školy 

http://www.zslada.cz/


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

OSOBNÍ ÚDAJ ÚČEL ZPRACOVÁNÍ  
DOBA 

POSKYTNUTÍ SOUHLASU 

Dávám SOUHLAS  

ANO  NE  

Fotografie, audio záznam, 
videozáznam žáka 

samostatně/ve skupině 
 

Prezentace školních i mimoškolních činností zejména na školním webu a sociálních sítích, ve 

výroční zprávě, ročence a dalších školních prezentačních materiálech v tištěné, elektronické 

formě, ve zpravodajských mediích, a to zejména třídních aktivit, činností školních zájmových 

kroužků, činností celoškolních nebo pořádaných školou pro vybrané skupiny dětí realizované 

zaměstnanci školy nebo externími organizacemi na základě objednávky školy 

po dobu školní docházky ANO¹  NE¹  

Jméno, příjmení žáka, 
fotografie, třída 

Přiměřeně a výhradně pro  prezentaci práce školy, úspěchů žáka a jeho ocenění,   pořadí a pro 

účast v soutěžích,  olympiádách apod., na školním webu, výroční zprávě a ročence apod. na 

veřejně přístupných místech a  mimo  veřejné prostory školy ( MěÚ Česká Lípa, DDM Libertin 

apod.), v tištěné a elektronické formě. 

po dobu školní docházky ANO¹  NE¹  

Jméno, příjmení žáka, 

třída 

Prezentace školních i mimoškolních činností zejména na školním webu a sociálních sítích, ve 

výroční zprávě, ročence a dalších školních prezentačních materiálech v tištěné, elektronické 

formě, ve zpravodajských mediích, a to zejména třídních aktivit, činností školních zájmových 

kroužků, činností celoškolních nebo pořádaných školou pro vybrané skupiny dětí realizované 

zaměstnanci školy nebo externími organizacemi na základě objednávky školy 

 

po dobu školní docházky ANO¹  NE¹  

Jméno, příjmení žáka, 
třída, bydliště, datum 

narození 

Předání osobních údajů žáka za účelem jeho účasti na kulturních, sportovních akcí, soutěží, zájezdech 
a výletech spojených s účastí školy na těchto akcích (např. lyžařské zájezdy, ozdravné pobyty, exkurze 
a výlety, atd.) 

po dobu školní docházky ANO¹ NE¹  

Jméno, příjmení, 
e-mailová adresa 

zákonného zástupce 
Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (workshopy, nepovinné školní akce apod.) po dobu  školní docházky ANO¹  NE¹  

¹vybrané zakroužkujte  

 

V České Lípě dne……………………… 

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

                                                                                                                       Jméno, příjmení - žák/žákyně   Třída 

 

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

                                                                                       Jméno, příjmení, bydliště - zákonný zástupce     Podpis – zákonný zástupce 


