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                                                INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

dle nařízení Evropského parlamentu a RADY (EU) 2016/679 (dále jen“GDPR“) a zákona č. 

101/2000 SB., o ochraně osobních údajů (dále je „ZOOÚ“) platných od 25. 5. 2018 

 

Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace 

se sídlem v Hradci nad Moravicí, Smetanova 520 

zastoupená ředitelkou školy Bc. Gabrielou Lackovou (dále jen „Správce“) 

Informace o zpracování údajů subjektu údajů (dále jen „Dítě“) 

 

Osobní údaje: 

1. Identifikační a kontrolní údaje (titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, 

adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo) se zpracovávají 

podle právních předpisů, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a provádějící předpisy. 

Účel zpracování: vedení evidence dítěte, povinné školní dokumentace, školní matriky. 

2. Vedení nezbytné zdravotní dokumentace a záznamů z psychologických vyšetření PPP, 

SPC (školský zákon č. 561/2004 Sb., §28, odst.2), vedení údajů o zdravotní způsobilosti 

a zdravotních obtížích Dítěte, které by mohlo mít vliv na průběh vzdělávání 

Citlivé údaje: 

3. Podobizny, obrazové a zvukové záznamy poskytnuté Dítětem nebo pořízené Správcem 

– formou fotografií v tištěné a elektronické podobě, např. na webových stránkách školy, 

v propagačních materiálech školy (plakáty, programy aj.), 

 - formou videozáznamů, audiozáznamů.  

Účel zpracování: veřejná prezentace práce školy a vzdělávání dítěte. 

 

 

4. Údaje nezbytné pro účast dítěte na školních akcích jako jsou soutěže, návštěvy 

kulturních akcí, výlety, plavání, lyžování,  rozloučení s předškoláky, koncerty, exkurze 

aj. 

5. Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správcem zpracovány: 

Po dobu trvání vzdělávání dítěte z důvodu zákonné povinnosti a oprávněných zájmů 

Správce. Po ukončení vzdělávání dítěte budou jeho údaje uchovány po dobu stanovenou 

archivačním a skartačním řádem Správce. 
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6. Správce má povinnost jmenovat Pověřence. Pověřenec poskytuje informace a 

poradenství Správci, monitoruje dodržování nařízení GDPR v organizaci (vedení 

záznamů, zpracování), navrhuje změny a interní předpisy, ohlašuje bezpečnostní 

incidenty, spolupracuje s Úřadem na ochranu osobních údajů. 

 

7. Informační povinnosti Správce: 

 

-kontaktní údaje Správce 

-kontaktní údaje Pověřence 

-účel a zákonný důvod zpracování osobních údajů, doba zpracování, zabezpečení – 

správce bude zpracovávat osobní údaje pro účel správního řízení, v komunikaci a při 

poskytování dalších informací spojených s hlavní činností MŠ. Veškerá data jsou 

ukládána v písemné a digitální formě po dobu docházky dítěte do MŠ a dále dle 

archivního zákona č. 499/2004 Sb. v platném znění. 

-další příjemci osobních dat 

-zdroj informací www.mshradec.eu , záložka GDPR, nebo kancelář ředitelky MŠ 

Hradec nad Moravicí. 

 

8. Poučení o právech: 

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR a ZOOÚ má dítě právo: 

-požádat Správce o bezplatný přístup ke svým osobním údajům 

-požádat o kopii jeho zpracovaných osobních údajů 

- požádat o opravu nepřesných osobních údajů 

-požádat o vydání potvrzení, zda a jaké osobní údaje týkající se Dítěte jsou Správcem 

zpracovány 

-kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se Dítěte 

-na přenositelnost údajů (Správce je povinen vydat zpracované údaje Dítěte na základě 

souhlasu Dítěte jinému Správci ve strukturovaném formátu) 

-podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad 

na ochranu osobních údajů 

-požádat o výmaz osobních údajů zpracovaných Správcem, pokud již pominul účel 

zpracování 

-uvedený souhlas se zpracováním citlivých údajů kdykoliv odvolat. 

 

 

9. Správce zpracovává osobní údaje v souladu GDPR ZOOÚ i bez souhlasu Dítěte, 

pokud tím plní svou právní povinnost a v případě oprávněných zájmů Správce. 

 

Jako zákonný zástupce dítěte 

 

jméno dítěte ………………………………………   datum nar. ……………………….. 

 

mailto:reditelna@mshradec.euz
http://www.mshradec.eu/


Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, Smetanova 520,747 41 Hradec nad 

Moravicí  

IČ 70984352, tel: 553 784 154, email: reditelna@mshradec.eu , č.ú. 1850395349/0800 

Webové stránky: www.mshradec.eu 

 
 

v zastoupení ředitelkou Bc. Gabrielou Lackovou., tel: 553 784 154, e-mail: reditelna@mshradec.eu 

 

prohlašuji, že jsem byl informován a poučen o svých právech v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů. 

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny tuto 

změnu Správci oznámím. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů formou 

-zveřejnění fotografií v tištěné a elektronické prezentaci Správce, např. webové stránky 

školy-rajce.net, či webových stránek škol, se kterými spolupracujeme ( ZŠ Hradec nad 

Moravicí, Církevní škola Hradec nad Moravicí, ZŠ a MŠ Branka, ZŠ a MŠ Žimrovice, 

ZŠ Englišova Opava)        ANO   /  NE 

prezentace školy v novinách – Hradecké noviny, propagační materiály školy jako jsou 

plakáty, programy, práce dětí,  SRPŠ aj.       ANO  /    NE 

- údajů nezbytných k účasti dítěte na školních akcích jako jsou soutěže, koncerty, 

návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety aj.(v rámci školních aktivit)    ANO   /     NE 

A souhlasím i s archivací těchto dokumentů a prací v mateřské škole.   ANO /  NE 

Souhlasím s prezentací 

-s účastí mého syna/dcery na akcích pořádaných mateřskou školou (exkurze, výstavy, 

besedy , soutěže, výlety, kulturní akce a další aktivity spojené s hlavní činností MŠ)       

ANO / NE 

- s reprezentací mého syna/dcery v rámci školních aktivit  ANO /   NE 

- s reprezentací mateřské školy na veřejnosti      ANO / NE  

- vedení údajů o zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích Dítěte, které by mohlo 

mít vliv na průběh vzdělávání ((školský zákon č. 561/2004 Sb., §28 v platném znění) 

 

Svůj souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na 

zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivaci. 

 

V Hradci nad Moravicí  dne …………………………… 

 

 

 

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

jméno a příjmení zákonného zástupce (hůlkovým písmem) 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………...

podpis zákonného zástupce 
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