Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice,
příspěvková organizace

Měšická 322, 250 65 Líbeznice IČ: 00875911
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů během školní docházky dítěte

Škola v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákona č. 561/2004 Sb., na ochranu
osobních údajů si Vás dovoluje požádat o následující souhlas:
Já pan(í) …………………………….…………………………………., zákonný(á) zástupce(kyně)
Dítěte …………………………………………………………….……, žáka(yně) …………….. ročníku
dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů mých a o mém dítěti,
a to pro níže uvedené účely:
Výčet souhlasů:
1. Údaje o žácích, popř. rodičích při zajišťování provozu školy.
a. Organizování soutěží a olympiád (seznamy žáků).
b. Seznamy žáků pro vybírání příspěvků na pomůcky.
c. Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (e-mail, telefonní
číslo).
d. Kontakt na zákonné zástupce – není-li shodný s adresou dítěte (jméno, příjmení, adresa, telefonní
číslo).
2. Údaje pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi:
a. Souhlas pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a ke zpracování údajů v případě úrazu žáka v
rámci pojištění žáků.
b. Souhlas pro práci s dítětem v rámci prevence sociálně patologických jevů pro výchovného poradce,
metodičku prevence, psychologa, speciálního pedagoga a další odborníky z oblasti psychologických
služeb, sociálních a obdobných služeb.
c. Souhlas s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte,
existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.
d. Souhlas k provedení případných psychologických vyšetření v případě poskytování podpůrných
opatření dítěti.
3. Organizování mimoškolních akcí a zahraničních zájezdů.
a. Souhlas ke zpracovávání údajů při pořádání mimoškolních akcí školy, školních exkurzí a výletů.
b. Seznamy žáků na slevenky na hromadnou jízdenku, hromadné vstupy, ubytování, stravování.
4. Propagace školy, prezentace aktivit žáků školy.
a. Fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole (fotografie žáka s
vysvětlujícím komentářem na webových stránkách, ve školním časopisu, v městském zpravodaji, v
regionálním tisku).
b. Písemností a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a
informování o aktivitách školy (slohové práce, výtvarné práce, hudební vystoupení s vysvětlujícím
komentářem).
c. Videozáznamy ze školních akcí za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole
(videozáznamy z akcí školy s komentářem na webových stránkách, v městské televizi, přístupné na
internetových portálech).
d. informace na programech koncertů.

5. Povinně evidované údaje
a. Vzhledem k tomu, že škola eviduje v podstatě údaje o žácích a zaměstnancích, které stanovují
právní předpisy (zejména školský zákon a pracovněprávní předpisy), nemá oznamovací povinnost vůči
Úřadu pro ochranu osobních údajů.
b. Jedná se o vedení povinné dokumentace školy – školní matriky- podle zákona č. 561/2004 Sb.,
školského zákona v plném znění.

Tento souhlas platí pro celou dobu školní docházky, tj. DO DOBY, NEŽ ŽÁK OPUSTÍ ZÁKLADNÍ
UMĚLECKOU ŠKOLU LÍBEZNICE.

Děkujeme za pochopení. V případě souhlasu děkujeme za důvěru při používání osobních údajů
Vašeho dítěte. Váš postoj můžete kdykoliv v průběhu školní docházky změnit.
V případě vašeho nesouhlasu bude škola údaje od vás vyžadovat pro každý úkon zvlášť.

V …………………………

dne ………………

_______________________________
Podpis zákonných zástupců

