
Mateřská škola Svojí cestou spol. s r.o.

Správcem osobních údajů je Mateřská škola Svojí cestou spol. s r.o., Reinerova 28/13, 370 06 České
Budějovice 5, IČO:  054 24 631 zastoupená paní Lenkou Hadačovou, jednatelkou společnosti. 

Poskytnuté základní osobní údaje e) – i), jsou  zpřístupněny pouze vymezenému okruhu pracovníků
školy v souladu s vnitřní směrnicí.  Údaje z pedagogických diagnostik dítěte jsou určené pouze pro
vnitřní využití školy. 

Správce  se  zavazuje  zachovávat  mlčenlivost  o  Osobních  údajích  a  o  bezpečnostních  opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů. Dále se „Správce“ zavazuje postupovat
v souladu s dalším požadavky  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a zákona o
zpracování  osobních  údajů,  zejména  dodržovat  obecné  zásady  zpracování  osobních  údajů,
nepředávat  Osobní  údaje  třetím osobám bez  potřebného oprávnění,  respektovat  práva  subjektů
údajů a poskytovat v této souvislosti nezbytnou součinnost. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jako zákonný zástupce dávám ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR svůj
výslovný souhlas ke shromažďování, zpracování a evidenci níže uvedených citlivých a osobních údajů
o mém dítěti, které je zapsáno ve výše uvedeném zařízení

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

DATUM NAROZENÍ

Svůj uvedený souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro
práci zařízení v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu (hodící se označte křížkem).

a) Zpracování podoby dítěte pořizováním a zveřejňováním údajů a fotografií:
 v tištěné podobě (umístění na nástěnkách, na místech, která označují prostor, který

dítě užívá – šatní skříňka, prostor v umývárně, postýlka),
 v digitální podobě na webových stránkách zařízení,
 v digitální podobě na sociálních sítích,

b) V tištěné  nebo  digitální  podobě  ve  sdělovacích  prostředcích  a  propagačních  materiálech
zařízení v rozumné míře z důvodu prezentace zařízení 

c) zpracování podoby dítěte pořizováním videozáznamů ze školních akcí a jejich umístění
 na webových stránkách zařízení
 na sociálních sítích
 ve sdělovacích prostředcích



d) zveřejnění  obrázků  nebo  výrobků  vyrobených  dítětem  s uvedením  pouze  jména  dítěte
v prostorech zařízení přístupné i veřejnosti

e) zpracování základních osobních údajů dítěte podle §28 Školského zákona
f) zpracování  osobních  údajů  sourozence  (jméno,  příjmení)  pro  účely  organizace  režimu

vzdělávání či pro následné přijetí sourozenců do zařízení
g) zpracování osobních údajů dítěte z důvodu komunikace v rámci BOZP  (úrazy apod)
h) zpracování  osobních  údajů  zákonných  zástupců  v evidenčním  listu/přihlášce  dítěte  pro

bezproblémový režim dítěte v MŠ (vyzvedávání dítěte ze školy, případně informování těchto
osob o důležitých opatřeních v průběhu vzdělávání)

i) zpracování citlivých údajů souvisejících se zdravotním stavem dětí (zprávy z PPP, SPC, či jiné
lékařské zprávy, které jsou nezbytné pro zabezpečení zdraví dítěte a kvalitní péče o něj)

j) zpracování základních osobních údajů dítěte v rámci pořádání školních a mimoškolních akcí
(výlety, exkurze)

Souhlas poskytuji na období vzdělávání mého dítěte v tomto zařízení, na zákonem stanovenou
dobu nezbytnou pro jejich zpracování, pro vědecké účely a účely archivnictví (kronika). Zařízení
se zavazuje zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a
zpracováním,  před  změnou  a  zničením,  zneužitím  či  ztrátou.  Beru  na  vědomí,  že  v  případě
specifických případů, mohu být požádán o individuální vymezený souhlas ke konkrétní akci, bude-
li jeho povaha takový souhlas vyžadovat. 

Dále jsem byl seznámen, že zařízení běžně pořizuje ilustrační fotografie (například fotografie, ze
kterých není možné určit totožnost dítěte, nebo celkové fotografie a záběry ze třídy, kde nejsou
děti  zobrazeny  s podrobným  portrétem  nebo  se  neuvádí  více  než  křestní  jméno)  v těchto
případech nejde o zachycení podoby ve smyslu §84 občanského zákoníku a nepodléhá souhlasu.
Současně prohlašuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo:

 vzít souhlas kdykoliv zpátky písemným odvoláním souhlasu doručeným zástupci tohoto
zařízení

 požadovat informaci, jaké osobní údaje zpracováváme
 požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 vyžádat si přístup k těmto údajům, aktualizovat je nebo opravit
 požadovat výmaz těchto osobních údajů
 v případě pochybností o dodržování povinnosti souvisejících  se zpracováním osobních

údajů obrátit se na zástupce zařízení nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
 v případě,  že  se  budete  domnívat,  že  zpracování  těchto  údajů  je  v rozporu  s tímto

souhlasem, můžete žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů.

S výše uvedeným zpracováním nám udělujete svůj výslovný dobrovolný souhlas.



V Českých Budějovicích dne:

Jméno zákonného zástupce: Podpis:

Jméno zákonného zástupce: Podpis

Souhlas přijat a případné dílčí nesouhlasy zaevidovány dne:

Podpis zástupce zařízení:
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