Mateřská škola Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení
………………………………………………………..……………………………………..
Narozen/á
………………………………………………………..……………………………………..
Bydliště
………………………………………………………..……………………………………..
uděluji tímto škole Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, se sídlem:
Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 70995559, zastoupená Mgr. Soňou Šikolovou,
ředitelkou školy (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním osobních údajů mého syna/ mojí
dcery ………………….……………………………………., nar. ...……………………….., trvalé
bydliště………………………………………………………, (dále jen „Subjekt údajů“), a to za
níže uvedených podmínek:
Souhlasím s využitím jména, příjmení, třídy, dosažených výsledků, fotografií a audiovizuálního
zobrazení mého syna/ mojí dcery k prezentaci školy, informování o školních či mimoškolních
aktivitách jako jsou soutěže, sportovní, umělecké akce apod. a jejich zveřejňováním na webových
stránkách školy, sociálních sítích, informačních materiálech a v dalších mediích. Souhlas uděluji po
dobu školní docházky a 20 let od jejího ukončení.
ANO/NE
---------------------------------------------------------------------------------------Zákonný zástupce subjektu údajů prohlašuje, že byl Správcem na druhé straně tohoto souhlasu
řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů viz* a že výše uvedené osobní údaje jsou
přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
V ……………………………….. dne ……………..

….…………………………………………
podpis zákonného zástupce Subjektu údajů

*Poučení zákonného zástupce Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“),
informuje, že:
 osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za
výše uvedených podmínek,
 při zpracování osobních údajů Subjektu údajů Správcem nebude docházet k automatizovanému
rozhodování ani k profilování,
 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou: email:
martina.junova@nmnm.cz, tel: +420 566 598 206.
 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro
plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 Zákonný zástupce Subjektu údajů nebo i Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas
se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, 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
 odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl
dán před jeho odvoláním
 bližší informace o zpracování osobních údajů Správcem naleznete na
https://materskaskola.nmnm.cz/informace-zabezpeceni-osobnich-udaju/

