
Já (jméno, příjmení další identifikace)  .....................................................................................................  

zákonný zástupce žáka (jméno, příjmení, třída)  .....................................................................................  

 

uděluji svým podpisem výslovný a svobodný souhlas 

ZŠ a MŠ Praha2, Resslova 10 se sídlem Resslova 10, 120 00 Praha 2, IČ: 604 603 18 zapsané ve 

veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka137 (dále jen „správce“), 

aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy (dále 

jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje mé dcery/syna za níže specifikovaným účelem:  

Fotografie, popřípadě obrazové záznamy z činnosti školy, za účelem jejich zveřejnění na sociálních 

sítích zřizovatele školy 

Beru na vědomí, že uvedené osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu školní docházky mé 

dcery/syna, nebo do odvolání výše uvedeného souhlasu.  

Beru na vědomí, že uvedené osobní údaje budou zpracovávány správcem. Osobní údaje budou 

zveřejněním zpřístupněny i dalším osobám.  

Prohlašuji, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený v souladu s GDPR, byl udělen 

jako svobodný a vážný projev vůle prostý omylu.  

Prohlašuji, že jsem si vědom/a mého práva souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas lze odvolat písemnou 

formou. Vzor odvolání souhlasu je k dispozici u správce. 

Dále prohlašuji, že jsem byl/a správcem informován/a o všech skutečnostech a okolnostech 

zpracování osobních údajů, zejména totožnosti správce, účelech zpracování, operacích zpracování, 

kategoriích dotčených osobních údajů, době, po kterou budou osobní údaje uloženy, příjemcích 

nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.  

Dále jsem byl/a informován/a o právech, které mi GDPR přiznává, především o právu na opravu 
a výmaz; právu souhlas kdykoli odvolat; právu požadovat informaci, jaké údaje o mě správce 
zpracovává a právu na získání kopie osobních údajů; právu na omezení zpracování osobních údajů 
a právu na přenositelnost osobních údajů. Dále jsem byl/a informován/a, že se v případě 
pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů mohu obrátit na 
správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 

 

V  .......................................  dne  .........................................                 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

(podpis zákonného zástupce /  subjektu údajů) 


