Informace o pořízení fotografií/videa a zpracování osobních údajů
Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, se sídlem
Kašava 193, 763 19 Kašava informuje zákonné zástupce žáka/žákyně, že:
a) běžně pořizuje ilustrativní fotografie/video ze školních akcí, ze kterých není možné
určit totožnost dítěte, například celkové fotografie a záběry ze třídy, z akce, kde nejsou
děti zobrazeny s podrobným portrétem anebo se neuvádí více, než křestní jméno;
v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku,
b) fotografie/video pořizuje a používá k veřejné prezentaci činnosti školy formou
zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – na
nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, ve zpravodaji obce, školském
zpravodaji, na vlastním profilu sociální sítě apod.,
c) fotografie/video používá k veřejné prezentaci po dobu docházky do školy,
d) omezený rozsah fotografie/videa může použít na základě zákona či oprávněného
zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro
vykazování dotací nebo historie školy), v těchto případech není třeba udělovat svolení
a souhlas,
e) neudělení či odvolání svolení a souhlasu nemá za následek jakékoliv znevýhodnění
či poškození žáka/žákyně a jeho práv ze strany školy.

Souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů
Jako zákonný zástupce žáka ____________________________________________________________________,
rok narození ________________ dávám svůj souhlas ve smyslu čl. 4 bod 2 a 11 Obecného
nařízení EU č. 2016/679, mateřské/základní škole jako správci osobních údajů:

Osobní údaj

Účel

Udělení
souhlasu/nesouhlasu
(zakroužkujte)

Jméno, příjmení

Vytvoření účtu žáka za účelem
k přihlášení do školního informačního
účtu EduPage (informace o vzdělávání –
komunikace, známky, domácí úkoly,
apod.)

SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Jméno, příjmení,
e-mailová
adresa

Vytvoření účtů zákonných zástupců za
účelem k přihlášení do školního
informačního účtu EduPage (informace o
vzdělávání – komunikace, známky,
domácí úkoly, apod.)

SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Jméno, příjmení

Vytvoření účtu žáka za účelem
k přihlášení do Microsoft Office 365,
který škola využívá při výuce (Word,
Excel, PowerPoint, OneDrive, apod.)

SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Jméno, příjmení,
datum narození,
bydliště, třída

Předávání osobních údajů pořadatelům
soutěží a obdobných akcí (znalostní
olympiády, sportovní, kulturní akce,
zajištění organizace a uspořádání výletů,
exkurzí, kurzů apod.), pokud údaje
předává sama škola (bez přihlášky od
rodičů)

SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Jméno, příjmení,
Aktivní využití bankovního spojení pro
bankovní spojení
bezhotovostní zasílání přeplatků
zákonného
z pravidelných záloh na stravu či školné
zástupce

SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Působení školního speciálního pedagoga, včetně všech
náležitostí s tím souvisejících, zejména s vedením potřebné
dokumentace a její archivací podle platných předpisů.
Více informací o činnosti speciálního pedagoga najdete na
webových stránkách školy O škole > Základní škola > Školní
poradenské pracoviště

SOUHLASÍM

NESOUHLASÍM

Další informace
1.

Souhlas uděluji na dobu školní docházky žáka do školy. Souhlas bude uložen po dobu
dalších 3 let po ukončení docházky žáka/žákyně do školy z důvodu případných
kontrol či sporů (podle § 629 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů)

2.

Svolení i souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů,
a to e-mailem či dopisem předaným či zaslaným škole. Odvoláním svolení a souhlasu
není dotčena zákonnost použití osobních údajů do doby tohoto odvolání.

3.

Žák/žákyně i zákonný zástupce má právo na přístup k údajům a pořízení kopie
zpracovávaných osobních údajů, na informace o způsobu jejich zpracování. Může
požadovat omezení zpracování, proti zpracování pro vnitřní účely (bod d) může
podat námitku, dále může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

4.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů najdete na webových stránkách školy
www.zsamskasava.cz: O škole > GDPR – ochrana osobních údajů.

V ____________________________________ dne ___________________________
Jméno, příjmení (čitelně) a podpis zákonného zástupce:
_____________________________________________________________________________________________________

