
Informovaný souhlas 

 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole FZŠ Olomouc, Tererovo nám. 1  (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,  

- pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace, 

- provedení psychologických vyšetření, 

- pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech školy, včetně webu školy, 

- pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, školy v přírodě, exkurze…), 

- doprovod žáka do školy a ze školy. 

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, 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 uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby 

správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení 

opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 

 

 V __________________ dne___________________ 

  

  

Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________ 

  

Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________ 

 



Загальноосвітня школа  FZŠ Olomouc, Tererovo nám. 1 

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 

Цим я,..............................................................................................(ім'я та прізвище), як 

  

законний представник дитини/учня (ім'я та 

прізвище)…………………………………………… 

 

д а ю    з г о д у 

на обробку персональних даних, 

 

а саме – адміністратору персональних даних, яким є Початкова школа FZŠ Olomouc, 

Tererovo nám. 1, з юридичною адресою Olomouc, Tererovo nám. 1, 779 00, (далі тільки 

«Адміністратор»), для обробки наступних персональних даних моїх та про мою дитину 

згідно з положеннями європейського регламенту GDPR і директиви школи про GDPR: 

› ім'я, прізвище дитини/учня, 

› фото (портрет) дитини/учня, 

› аудіо-запис, 

› відео-запис, 

› письмові документи та інші прояви особистого характеру - художні роботи, 

твори, музичне виступи, створені дитиною/учнем, 

› контактна інформація законних представників для цілей організації виховання та 

навчання у школі, шкільному закладі (шкільна група продовженого дня, шкільна 

їдальня) - електронна пошта, телефонний номер, електронна поштова скринька 

› контактна інформація законних представників, яка не є тотожною з адресою 

дитини/учня (ім'я, прізвище, адреса, номер телефону), 

› компанія медичного страхування дитини/учня - з причини спілкування в рамках 

БіГП, 

› стан здоров'я учня. 

Особисті дані будуть оброблятися протягом періоду навчання дитини/ учня у школі, на 

який надається згода законного представника на обробку персональних даних. 

На вищезгадану обробку персональних даних надаю своїм підписом вільну та 

однозначну згоду. Приймаю до відома, що згода є добровільною і може бути відкликана 

мною в будь-який час, наприклад, шляхом надіслання електронного повідомлення на 

електронну пошту zster@volny.cz, електронним повідомленням у електронну поштову 

скриньку Адміністратора ІД  dx4kkcy  або листом на вказану вище юридичну адресу 

Адміністратора.  

 

 



Заявляю, що я усвідомлюю собі, що за директивою про охорона персональних даних я 

маю право: 

› у будь-який час відкликати свою згоду, 

› вимагати надання інформації про те, які персональні дані на підставі згоди 

обробляються, 

› вимагати пояснень щодо обробки персональних даних, 

› вимагати надання доступу до цих даних, здійснення їх оновлення, виправлення 

або доповнення, 

› вимагати видалення цих персональних даних, 

› вимагати обмеження обробки персональних даних, 

› у разі сумнівів щодо дотримання обов’язків, пов’язаних з обробкою 

персональних, звернутися до Адміністратора або зі скаргою у Управління з 

захисту персональних даних (www.uoou.cz). 

Далі підтверджую, що мене було поінформовано про те, що у разі виявлення або ж 

існування підозри щодо того, що Адміністратор або обробник здійснює обробку 

персональних даних способом, який суперечить охороні приватного та особистого життя 

суб'єкта даних або суперечить законодавству, зокрема якщо дані є неточними з 

урахуванням мети їх обробки, то я можу звернутися до Адміністратора або обробника з 

вимогою усунути виниклий стан. 

Підписом я одночасно підтверджую, що інші особи, які мають право здійснювати 

батьківську відповідальність і права законного представника дитини (наприклад, другий 

законний представник) були із наданням такої згоди ознайомлені і також з нею 

погоджуються. 

Більше детальну інформацію про те, як Адміністратор обробляє персональні дані, можна 

, знайти у документі Декларація про захист персональних даних. Документ доступний в 

електронній формі на вищезгаданому веб-сайті Адміністратора, або ж у письмовій формі 

у будові за юридичною адресою Адміністратора, - у офісі секретаріату школи. Tел: 

585 413 262, електронна пошта: zster@volny.cz 

 

 

 

 

 

  ім'я та прізвище законного представника   підпис законного 

представника 

(друкованими літерами) 

 

http://www.uoou.cz/

