Souhlas se zpracováním osobních údajů
Správce: Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o., IČ: 46577742
Sídlo: Školní náměstí 37, Pardubice, 53351
v zastoupení: Mgr. Klára Svobodová, jednatel společnosti

Subjekt údajů (zákonný zástupce – rodič): ____________________________________
bytem: _____________________________________________________________________
1.

Předmět souhlasu:

Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména obrazových (fotografie video) a identifikačních (jméno, adresa,
pohlaví, věk), dle specifikace níže v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy o poskytování předškolní výchovy /
školní výuky, kterou spolu uzavřeli zpracovatel a zástupce subjektu údajů.

2.

Specifikace údajů a jejich umístění:

a) webové stránky školy

anonymní ANO – NE

jmenovité ANO - NE

b) facebook školy

anonymní ANO – NE

jmenovité ANO - NE

c) jiná média (Flickr, Google disk, YouTube)

anonymní ANO – NE

jmenovité ANO - NE

d) identifikace pro nezbytné administrativní účely související s účastí na mimoškolních aktivitách, kterých se subjekt
informací účastní
ANO - NE

3.

Zvláštní ujednání:

Zástupce subjektu údajů může kdykoliv svůj souhlas odvolat a/nebo rozšířit či zúžit jeho rozsah, včetně požadavku být
zapomenut.
*)

Zákonný zástupce prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů a že výše uvedené
souhlasy jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V Pardubicích, dne _______________________

Zástupce subjektu údajů:___________________ Zpracovatel: ________________________

*Poučení Zákonného zástupce
Správce
tímto
v souladu
s ustanovením
čl.
13
Nařízení
Evropského
parlamentu
a
Rady
(EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (dále jen „Nařízení“), dále podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů č. 101/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů informuje, že:
·
Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě svobodného souhlasu jeho zákonného zástupce, a to za výše
uvedených podmínek.
·

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

·
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní informace naleznete v případě potřeby na
webu Správce (www.skolaklas.cz), přičemž tento nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele[UsW1] ani neurčil
zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
·
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše
uvedeným třetím osobám.
·
Zákonný zástupce má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má
právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to,
že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

