Informovaný souhlas
Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní umělecké škole Františka Antonína Šporka
v Lysé nad Labem (dále jen "škole") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a
osobních citlivých údajů o mém

dítěti______________________________________________ nar. ___________________ ve smyslu
evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch
osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného
účelu. Vyjádřete, prosím, zakroužkováním svůj souhlas nebo nesouhlas ve vyjmenovaných oblastech:


pro propagaci a prezentaci školy a využití ve výuce – jméno, příjmení, obrazový a
zvukový záznam (např. na školních vývěskách, v tisku, ve výroční zprávě, v médiích,
na webových stránkách…)
ANO - NE
 pro pořádání školních akcí (zájezdy, exkurze, soustředění - nutné předání údajů ubytovateli apod.)
ANO - NE
Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu
nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez
zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a
úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před
změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.
Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání
důvodů, písemně v kanceláři školy nebo doručením na adresu školy nebo do datové schránky školy, dále o
právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné,
právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl
poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu
požádat o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména
se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Tento váš souhlas potřebujeme proto, abychom mohli ze své činnosti pořizovat a zveřejňovat fotografie, zvukové a
obrazové záznamy, vystavovat práce dětí na výstavách, na výsledkových listinách soutěží, ve výroční zprávě, ve
článcích v tisku, na webu, popř. v dalších médiích, vytvářet tablo absolventů, využívat fotografie a obrazové
záznamy pro účely výuky. Máte právo na nevydání takového souhlasu, v takovém případě nebudeme moci jméno
vašeho dítěte ani jakýkoliv záznam s ním pořídit a zveřejnit.

V _________________________________ dne___________________
Jméno zákonného zástupce____________________________a podpis _______________________
Další informace o zpracovávaných osobních údajích, účelech zpracování a o pověřenci pro ochranu
os. údajů najdete na www.zuslysa.cz. Podepsaný souhlas, prosím, vraťte do ZUŠ.

