Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení o poučení o právech subjektu osobních
údajů v souvislosti s jejich shromažďováním, zpracováním a evidencí
Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas MŠ a jesle Pastelka, s.r.o., IČ 288 20 606, se sídlem Husova 110, PSČ 506
01 Jičín, tel: +420 732 91 88 71 (dále jen "školka") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a
osobních citlivých údajů o mém dítěti:
jméno a příjmení..........................................................................................................
datum narození ............................................................
ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školky, o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas poskytuji pouze pro
zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školky a v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu:
- pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace,
- provedení psychologických vyšetření,
- pořizování a zveřejňování obrazových a zvukových záznamů (např. fotografií) v propagačních materiálech školky,
včetně webu školky, ročenky, tisku a jiných médií,
- účasti na školních soutěžích,
- pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, exkurze,. ..),
- doprovod žáka do školky a vyzvedávání žáka ze školky.
Dále souhlasím s tím, aby školka uveřejňovala autorská díla vytvořená žákem (např. výkresy, apod.) při vzdělávání za
účelem propagace školky, apod. Souhlas poskytuji na období školní docházky v této školce i po jejím ukončení.
Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte (s výše uvedenou výjimkou autorských děl) na této školce a
na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze
školce, 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.
Uplatnění práv v oblasti zpracování osobních údajů
Školka jako správce osobních údajů zpracovává údaje ve výše uvedených případech. Na školku je možné se k
uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet emailem na adrese pavlickova@skolkapastelka.cz nebo poštou na
adrese Husova 110, 506 01 Jičín. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školku obracet za
účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného
nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školku obracet v případě
údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro školku je jmenován Mgr. Aleš Malý, spol. Alte Consulting s. r. o., IČ 060
95 950, se sídlem Husova 64, 506 01 Jičín, email: office@alteconsulting.cz.
Svým podpisem souhlasím, že jsem byl poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a
to i bez udání důvodů, 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 potvrzují, že jsem
byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce
o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
V..................................... dne.............................................
Jméno zákonného zástupce .......................................................................... a podpis................................................................

