
 
 

Informovaný souhlas 
 
 
Jako zákonný zástupce dítěte dávám svůj souhlas škole ke shromažďování, zpracovávání a 
evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém dítěti 
 
______________________________________________  nar. ___________________  
 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 
„GDPR“).  
 
 
1) Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro 

práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu: 
a) pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace,  
b) pořizování, používání a zveřejňování fotografií, audio a video nahrávek ve školním 

časopise Kozlík, propagačních materiálech školy, Výroční zprávě či ročence školy, na 
nástěnkách umístěných v prostorách školy, včetně webu školy, webu a novinách 
(Březiny) města Vlachova Březí,  

c) zveřejňování výtvarné či jiné práce dítěte pro účely prezentace školy nebo pro účely 
související s výchovně vzdělávacím procesem, 

d) zveřejňovaní sportovních výsledků dítěte i zveřejňování výsledků dětí v nesportovních 
soutěžích ve školním časopise Kozlík, propagačních materiálech školy, Výroční zprávě 
či ročence školy, na nástěnkách umístěných v prostorách školy, včetně webu školy, 
webu a novinách (Březiny) města Vlachova Březí,  

e) pro pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy, 
exkurze, soutěže, plavání), 

f) pro úrazové pojištění žáků, 
g) jiné účely související s běžným chodem školy (provoz školní družiny, zpracování 

osobních údajů školní jídelnou, apod.) 
h) pořizování, používání a zveřejňování fotografií, videí, zvukových záznamů v tištěné, 

elektronické i jakékoli další podobě při sportovních i nesportovních soutěžích, které 
jsou pořádané AŠSK, DDM, Městským úřadem Vlachovo Březí, Okresním úřadem 
v Prachaticích, KÚ v Českých Budějovicích , MŠMT, a.j., na které vysílá naše základní 
škola své žáky, 

i) pro účely spojené s organizací okresních, krajských i celostátních sportovních i 
nesportovních soutěží, které jsou pořádané AŠSK, DDM, Městským úřadem Vlachovo 
Březí, Okresním úřadem v Prachaticích, KÚ v Českých Budějovicích , MŠMT, a.j., na 
které vysílá naše základní škola své žáky. 
 



2) Souhlasím s tím, aby škola dítěti poskytovala poradenské služby školských poradenských 
pracovníků, tj. školního metodika prevence a výchovného poradce, v základní poradenské 
rovině a rozsahu. Školní metodik prevence poskytuje služby v oblasti primární prevence 
užívání návykových látek, předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním. 
Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, péči o děti školně neúspěšné. Veškerá činnost 
školního metodika prevence a výchovného poradce je popsána ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., 
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 

3) Škola může v případě potřeby realizovat ve třídě program zaměřený na řešení vztahových 
problémů mezi dětmi a na prevenci primárně patologických jevů, který bude zajištěn 
externími odborníky, v případě jeho konání budete předem informováni. 
 

4) Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem 
stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas 
poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé 
osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před 
neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, 
zneužitím či ztrátou. 

 
5) Byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat 

a to i bez udání důvodu, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že 
poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly 
zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že pokud zjistím 
nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, 
které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života mého dítěte nebo v rozporu se 
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu 
požádat školu o vysvětlení a mohu požadovat, aby škola odstranila takto vzniklý stav. 
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních 
údajů. 

 
 
 
V _________________ dne___________________ 
 
 
 
Jméno zákonného zástupce__________________________ podpis __________________ 
 
Jméno zákonného zástupce__________________________ podpis __________________ 


