Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zákonní zástupci dítěte:
matka: …………………………………………………… otec: …………………………………………………….
datum narození: ……………………………………. datum narození: ………………………………….
e-mail: ……………………………………………………

e-mail: …………………………………………………

Dítě:
Jméno, příjmení: ……………………………………………………….......
datum narození :……………………………………
místo narození: ………………………………….…..
státní příslušnost:……………………………………
kvalifikátor státního občanství (prosím zaškrtněte):


Občan ČR



Osoba bez státního občanství



Cizinec s trvalým pobytem v ČR



Cizinec bez trvalého pobytu



Azylant, žadatel o azyl



Občanství neznáme, neudané

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Mateřské škole a základní škole Beehive s.r.o., Na Šafránce 9,
Praha 10, 101 00, IČ: 24802328, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, a to
pro níže stanovené účely po dobu neurčitou.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
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zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů).
Škola Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i
automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní
údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře
nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně odvolat.
Souhlas je platný pouze v případě, že osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro
dosažení účelu zpracování uvedeného níže a v souladu s příslušnou legislativou.

Souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro níže stanovené účely, po dobu trvání
smlouvy + 5 let
 Fotografie dítěte/žáka : webové stránky školy, školní sociální sítě, školní publikace, nástěnky, školní
informační systém, marketingové a reklamní účely školy
 Audio či video záznam dítěte/žáka :webové stránky školy, školní sociální sítě, školní informační
systém, marketingové a reklamní účely školy
 Jméno, příjmení dítěte/žáka, dosažené výsledky : informování o školních či mimoškolních akcích
(soutěže, olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce apod.) na webu, školních sociálních sítích,
školních publikacích, ve školním informačním systému, na nástěnkách a jiných veřejně dostupných
prostorách ve škole
 Jméno, příjmení, e-mailová adresa zákonného zástupce: zasílání informací o doplňkových aktivitách
školy (workshopy, nepovinné školní akce apod.)

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou
poučen/a:




svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou
příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu školy.
Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán,
pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.

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

Matka

………………………………………………….
Jméno - hůlkovým písmem

…………….………………………….
podpis

Otec

………………………………………………….
Jméno - hůlkovým písmem

…………….………………………….
podpis

Totožnost zákonného zástupce……………..…………………………..ověřil/a………………………………………...(vyplní škola)
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