Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby školy (kurzy, kroužky)
Dávám svůj souhlas Duhové školce s.r.o., s provozovnou v Jasmínové ulici 37, v Praze 10 –
Záběhlicích, 106 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 224952, emailový kontakt: info@duhovaskolkapraha.cz (dále jen „Správce”) k tomu, aby
zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje ve smyslu všech ustanovení zákona dle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 133/2000 Sb.
o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.
Svůj

souhlas

poskytuji

pro

účely

vedení

povinné

dokumentace

školy

podle

zákona

č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, mimoškolní akce školy, odpolední zájmové
kroužky, kurzy, vzdělávací akce a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas
poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se
tato dokumentace povinně archivuje. Souhlas poskytuji pouze uvedené mateřské škole, která bez
zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám
a úřadům.
Osobní údaje, které budou zpracovány:


adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu
údajů – dítěte a jeho zákonného zástupce (jméno a příjmení, titul, datum narození dítěte,
adresa trvalého pobytu),



údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo
telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),



popisné údaje (např. bankovní spojení),



další údaje nezbytné pro plnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti, která se na Správce
vztahuje,



osobní údaje mohou být v omezeném rozsahu poskytnuty Zpracovateli, který pro Správce
zajišťuje vedení účetnictví a mzdové agendy, jedná se o identifikační údaje nezbytně nutné
pro účetní úkony – fakturaci (jméno, příjmení a identifikační číslo dítěte, jméno a příjmení
zákonného zástupce, kontaktní adresa),



údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze
strany Subjektu údajů (zpracování fotografií pro prezentaci Správce v elektronické a tištěné
podobě):
- na webových stránkách Správce – ANO* / NE*
- na stránkách Správce na sociálních sítích (např. FB, iskolky) – ANO* / NE*
- v tištěných prezentacích Správce (např. návod na tvoření s dětmi v časopise/knize,
prezentační letáček) – ANO* / NE*
* Nehodící se škrtněte

Prohlašuji, že jsem byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů**, že výše
uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně,
a byl jsem informován o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů.
Jméno a příjmení dítěte ………………………………………………………………………
Datum narození ………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………………………………………..

V Praze dne …………………..……………… Podpis ………………………………………

**Poučení
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”),
informuje, že:


osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za
výše uvedených podmínek,



důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů na plnění
smlouvy mezi Subjektem údajů a Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo
možné,



Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních
údajů žádného dalšího zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu
Nařízení,



Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,



Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo
požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto
údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost
u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů
postupuje v rozporu s Nařízením.

