Soukromá mateřská škola a základní škola Petrklíč,
nám. Osvoboditelů 1368, Praha 5 – Radotín




Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jméno a příjmení dítěte/žáka
………………………………………………………..……………………………………..
Datum narození dítěte/žáka
………………………………………………………..……………………………………..
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte/žáka
………………………………………………………..…………………………………
uděluji tímto Soukromé mateřské škole a základní škole Petrklíč (dále jen „škola“), 
se sídlem Náměstí Osvoboditelů 1368, 153 00, Praha 5 – Radotín,
IČO: 71340858, (dále jen „Správce”),
Souhlas/nesouhlas  se zpracováním osobních údajů nezletilého dítěte/žáka, a to za níže uvedených podmínek:

	Osobní údaje, které budou zpracovány: 

	jméno a příjmení dítěte/žáka,
	rodné číslo dítěte/žáka,
	číslo účtu zákonného zástupce,
	fotografie, audiozáznam, videozáznam z akce školy,
	informace o umístění v soutěži


	Účelem zpracování osobních údajů je: 

	Propagace výsledků dětí/žáků školy na webu školy, ve výroční zprávě školy a dalších propagačních materiálech (propagační CD, DVD, plakáty školních akcí, propagace v tisku …). 


	ano		ne

Datum:                                Podpis zákonného zástupce:………………………….

	S prezentací školních prací (výkresů, obrázků) v prostorách školy na webu, soutěžích, výstavách, koncertech a přehlídkách.


	ano		ne

Datum:                                  Podpis zákonného zástupce:………………………….



	Uvedení osobních údajů z důvodu potřeby komunikace v rámci BOZP


	ano		ne

Datum                                   Podpis zákonného zástupce:………………………….



	Se zpracováním jméno a příjmení dítěte/žáka, jména a příjmení zákonného zástupce dítěte/žáka a čísla účtu pro bezhotovostní hrazení stravného a školného a jiných poplatků.



	ano		ne

Datum:                          Podpis zákonného zástupce:………………………….


	S předáváním některých osobních údajů dítěte/žáka třetí straně (dopravce, poskytovatel ubytování, organizátor soutěže, olympiády, pojišťovna) za účelem za organizování vybraných aktivit školou a účasti dítěte/žáka na těchto aktivitách ( švp, plavecký kurz, bruslení a jiné sportovní aktivity a další).


	ano		ne

Datum:                              Podpis zákonného zástupce:………………………….


	Doba zpracování osobních údajů je: 

            po dobu celé docházky dítěte/žáka do školy 

	Osobní údaje budou poskytnuty následujícím osobám:

	třídní učitelce
	Hana Müllerová - externí účetní


	Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
	vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uvedené osobní údaje budou zpracovávány v listině i elektronické podobě.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.





V Praze – Radotíně dne:                                                             Podpis zákonného zástupce 

