Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli
Žihle 178, 331 41 Kralovice
Příspěvková organizace
IČO: 49746227, tel.: 373 395 289

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ZŠ – DDM Žihle
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Masarykově ZŠ a MŠ v Žihli se sídlem Žihle č.p. 178,
331 65 Kralovice, IČO: 49746227, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených
osobních údajů, a to pro níže stanovené účely a dobu trvání.
Udělení souhlasu pro:
Jméno a příjmení žáka
Datum narození

Osobní údaj

Účel zpracování

Třída žáka, zdravotní
pojišťovna, národnost

Vedení evidence, organizování a účast dítěte, žáka při
pravidelné činnosti (zájmové kroužky) DDM

Zdravotní pojišťovna,
plavecké schopnosti

Vedení evidence, organizování a účast dítěte, žáka při
pobytových akcích DDM

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE
Doba
Souhlas *
poskytnutí
ANO
NE
souhlasu
Po dobu
školní
ANO
NE
docházky
+ 5 let
Po dobu
školní
ANO
NE
docházky
+ 5 let

Podpisem souhlasím, z titulu zákonného zástupce, se zpracováním osobních údajů nezletilé osoby.

V …………………………………………………

Dne: ……………………………………..

..…………………………………………………………………………………
jméno a příjmení zákonného zástupce

………………………………………..
podpis zákonného zástupce

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů,
požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné.
Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí
založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého
z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele
tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování,
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu
(Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email zszihle@volny.cz nebo na sídlo naší společnosti: Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli, Žihle 178, 331 41
Žihle.
Masarykova základní škola a mateřská škola v Žihli využívá Pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu
a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní údaje na pověřence: Pavel Vojtěch, tel.: 773 522 452,
email: servisobec@seznam.cz

