
 
    

     

 

 

 

 
 
 
 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA  9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ  918 
 

 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

1. Úvodní informace 

(1) Základní škola, Praha 9- Lehovec, Chvaletická 918, se sídlem Praha 9- Lehovec, Chvaletická 918, 
Psč 198 00, emailová adresa info@zschvaleticka.cz, datová schránka 6tjyzvp, tel: 281 012 391 (dále jen 
„Správce“), v rámci své činnosti zpracovává jako správce Vaše osobní údaje a osobní údaje Vašeho 
dítěte ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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, a to v rozsahu a za podmínek uvedených níže. 

(2) Tento dokument níže podrobně vyjmenovává, které činnosti zpracování budou probíhat s Vaším 
souhlasem, a které můžete ovlivnit.  

(3) Správce Vás tímto dále upozorňuje, že provádí taktéž činnosti zpracování osobních údajů probíhajících 
na základě jiného právního důvodu bez ohledu na to, zda jste k těmto zpracováním udělil(a) souhlas či 
nikoliv (viz samostatné dokumenty uveřejněné na webových stránkách Správce na adrese 
www.zschvaleticka.cz, a to v dokumentech „Informace o ochraně osobních údajů“  a  „Seznam agend“). 

(4) Podle žádného obecně závazného právního předpisu nejste povinen/povinna poskytnout Správci Vaše 
osobní údaje či osobní údaje Vašeho dítěte ani svůj souhlas s jejich zpracováním na činnosti Správce 
uvedené níže (viz bod 2). Poskytnutí Vašich osobních údajů a osobních údajů Vašeho dítěte můžete 
odmítnout nebo také nemusíte udělit souhlas se zpracováním, případně již udělený souhlas můžete 
kdykoliv odvolat. Takové odvolání je možné učinit e-mailem na e-mailovou adresu Správce 
info@zschvaleticka.cz, popř. písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla Správce, jemuž 
je odvolání souhlasu určeno. Poskytujete-li své osobní údaje Správci, činíte tak tedy zcela dobrovolně.  

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

(1) Zatrhnutím příslušného pole u každého ze souhlasů udělujete souhlas k tomu, aby Vaše osobní údaje a 
osobní údaje Vašeho dítěte, které jste sdělil(a) nebo sdělíte Správci, nebo které byly Správcem oprávněně 
získány od třetích osob či které Správce získal ze své vlastní činnosti, byly zpracovávány za účelem: 

a) propagace a prezentace Správce  

☐ Souhlas č. 1: Souhlasím se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, data nebo roku 
narození, fotografií, audio a videozáznamů, písemných, výtvarných, hudebních a jiných prací) 
mého dítěte za účelem propagace a prezentace školy, a to na webových stránkách školy, na 
nástěnkách v prostorách školy nebo i mimo prostory školy, ve školním časopise, ve školní 
kronice, v jiném tisku či jiným vhodným způsobem.  

 

b) zefektivnění vzdělávání 

☐ Souhlas č. 2: Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte v souvislosti s účastí na 
akcích k zefektivnění vzdělávání, které se konají ve škole nebo mimo budovu školy, 
pořádaných jinými subjekty (s výjimkou akcí pořádaných církevními, náboženskými 
společnostmi nebo politickými stranami a hnutími), např. školních exkurzích, vzdělávacích 
přednáškách, divadelních a filmových představeních, koncertech, návštěvách muzeí a galerií, 
školách v přírodě. V této souvislosti souhlasím s předáním osobních údajů pro zajištění 
hromadných jízdenek dopravci, provozovatelům ubytovacích zařízení za účelem zajištění 
ubytování nebo pojišťovně nebo pojišťovacímu zprostředkovateli za účelem sjednání pojistky 
nad rámec běžného pojištění školy. 

 



c) poskytnutí poradenských služeb výchovného poradce a služeb školního metodika prevence 
v souladu s platnou školskou legislativou v základní poradenské rovině a rozsahu.  

☐ Souhlas č. 3: Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte v souvislosti s 
poskytováním poradenské služby výchovného poradce a služeb školního metodika prevence 
v souladu s platnou legislativou v základní poradenské rovině a rozsahu. 

Rozumím, že takovéto služby jsou zaměřeny především na:  

- prevenci školní neúspěšnosti a na péči o žáky s neprospěchem, 

- primární prevenci sociálně patologických jevů, 

- kariérové poradenství k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

- odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,  

- péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.  

 

d) další rozvoj dítěte  

☐ Souhlas č. 4: Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte v souvislosti s jeho 
účastí na specifických preventivních programech prováděných pedagogy nebo školou 
pověřenými odbornými pracovníky, tj. kupříkladu příslušníky Policie České republiky nebo 
Městské policie, lektory prevence, speciálními pedagogy, psychology, zdravotníky, lékaři a 
podobnými odbornými pracovníky.  

Rozumím, že takovéto akce jsou zaměřeny především na:  

- další vzdělávání dítěte, 

- posílení pozitivní atmosféry ve třídě i ve škole v rámci prevence sociálně patologických jevů,   

- provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole v rámci osobnostního rozvoje 
žáků a autoevaluace školy, 

- poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v mimořádně náročné situaci.   

 

e) účast na uměleckých nebo talentových soutěžích nebo výstavách 

☐ Souhlas č. 5: Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte (jména, příjmení, data 
nebo roku narození, fotografií, audio a videozáznamů, písemných, výtvarných, hudebních a 
jiných prací) v souvislosti s jeho účastí na výstavách, uměleckých nebo talentových soutěžích a 
s jejich uveřejněním na webových stránkách, na nástěnkách v prostorách školy, v budově školy 
nebo mimo budovu školy, ve školním časopise, ve školní kronice či v jiném tisku.  
V této souvislosti souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů dítěte k umožnění 
podání přihlášek do uměleckých nebo talentových soutěží nebo výstav a poskytnutím jejich 
organizátorům. 

 

3. Doba, na kterou se uděluje souhlas, a další zpracování 

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené v předchozím 
odstavci této kapitoly se uděluje na dobu 1 školního roku od poskytnutí tohoto souhlasu. 

4. Příjemci osobních údajů a zpracovatelé 

Správce může osobní údaje předat příjemcům, kteří jsou blíže uvedeni v odstavci (2), a dále příjemcům, kteří 
jsou uvedeni v samostatném dokumentu uveřejněném na webových stránkách Správce na adrese 
www.zschvaleticka.cz, a to v dokumentu „Seznam agend“). Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do 
třetích zemí nebo mezinárodní organizaci. 

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak 
prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam bude poskytnut na vyžádání u Správce. Jedná 
se zejména o externí správce IT sítě, poskytovatele programů na správu školní matriky nebo školní jídelny, 
subjekty zajišťující archivaci dokumentů, apod. 

Máte právo (i) kdykoliv odvolat udělený souhlas, (ii) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění 
nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje 
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány 
protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (vi) na přenositelnost údajů a 



taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že 
existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, 
zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních 
údajů. 

 

☐ Prohlašuji, že veškeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. 

 


