
Souhlas se zpracováním osobních údajů o dítěti – 
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a (dále jen ,,GDPR“) Pozn.: Rodičovský souhlas 

se zpracováním osobních údajů dětí definuje GDPR tak, že zpracování osobních údajů dítěte je zákonné, je-li 

dítě ve věku nejméně 16 let, u mladších osob je zpracování jejich údajů možné jen se souhlasem zákonného 

zástupce – tj. rodiče, soudem ustanoveného opatrovníka či jiné osoby, která vykonává rodičovskou 

zodpovědnost k dítěti.  

Souhlasím, aby správce: 

Název organizace: Mateřská škola Dráček, Povrly-Neštědice, příspěvková organizace 

IČ: 72743841 

Adresa sídla (dále jen správce): 40332 Povrly, Sídliště I 42 

zpracovával osobní údaje o mém dítěti: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Trvale bytem: 

tento souhlas uděluji jako zákonný zástupce k níže uvedeným účelům zpracováním  

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Trvale bytem: 

 

Na jak dlouho tento souhlas udělujete?  

Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu po dobu školní docházky a po dobu trvání právní subjektivity 

organizace.  

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?  

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro 

dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme 

také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit. 

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro tyto účely, ke kterým uděluji souhlas (zvolenou variantu 

zaškrtněte křížkem)  

 

     1. Prezentace fotografií a videa zachycující dítě při realizaci školních aktivit na webu organizace  

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě.  

 

Můžete souhlas kdykoliv odvolat a co mohu vše dalšího požadovat?  

Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Odvolání souhlasu je nutné doručit písemně 

na výše uvedenou adresu. Odvolání souhlasu je účinné ode dne doručení na adresu sídla správce.  

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má Subjekt údajů právo požádat: - 

 o přístup k osobním údajům tj. informace o zpracování  

- opravu - výmaz / „ právo být zapomenut  

- omezení zpracování tj. na zdržení se jakéhokoliv zpracování mimo uchování údajů  

- přenositelnost osobních údajů ( tj. na vydávání zpracování údajů v běžné používané a strojově čitelném 

formátu) 

 - námitku  

- nebýt předmětem automatizovaného rozhodování. 

 

Projev vůle  

Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle 

svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora vymezených 

osobních údajů za shora uvedených podmínek. Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž 

zpracování nevyplývá z jiného zákonného důvodu. 

 

 

 V ………………………… dne ………………………                                 _______________________  

                                                                                                                            podpis zákonného zástupce 

 


