
Souhlas se zpracováním osobních údajů, 

jejichž zpracování není plněním na základě právních předpisů 

 

Já, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (jméno a příjmení),  

zákonný zástupce dítěte/žáka …………………………………………………………………..…………………………………………….. (jméno a příjmení), 

které/ý plní povinnou školní docházku na  Základní škole, Na Líše 16, Praha 4 IČ: 48132900 

 

 souhlasím  nesouhlasím s předáváním jména, příjmení, třídy při účasti žáka na soutěžích a olympiádách organizátorům 

soutěže 

 souhlasím  nesouhlasím s předáváním jména, příjmení, třídy mého dítěte pro potřeby spolku SRP 

 souhlasím   nesouhlasím s poskytnutím čísla účtu pro potřeby úhrady školního stravování    

 souhlasím   nesouhlasím s poskytnutím mé e-mailové adresy pro obousměrnou komunikaci se školou  

 souhlasím   nesouhlasím s fotografováním, s pořizováním videozáznamu mého dítěte pro potřeby výuky 

 souhlasím   nesouhlasím se zveřejněním fotografií, videozáznamů s mým dítětem za účelem propagace či zvýšení zájmu 

žáků o studium na naší škole  mimo školu 

 souhlasím   nesouhlasím se zveřejněním výtvarných a obdobných děl mého dítěte na výstavách a přehlídkách a 

soutěžích  

 souhlasím   nesouhlasím se zveřejněním úspěchů mého dítěte v soutěžích mimo školu 

 

Souhlas poskytuji po dobu školní docházky mého dítěte do ZŠ Na Líše. Pokud se moje rozhodnutí změní, oznámím tuto 

skutečnost písemně škole. Souhlas mohu změnit v každém z bodů. 

Zpracování bude probíhat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. 

Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a: 

- o 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, 

- o svém právu obrátit se na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Městská část Praha 4, ve všech 

záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle Nařízení EU a Rady 2016/679. 

 e-mail: poverenec.gdpr@praha4.cz , tel.č.: 261 192 487  

 

Souhlas s poskytnutím osobních údajů je zákonnému zástupci předán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno zůstává 

zákonnému zástupci a jedno je určeno pro potřeby školy. 

 

Dne: ………………………………………………    Podpis zákonného zástupce: ………………………..…………….. 

mailto:poverenec.gdpr@praha4.cz

