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OSOBNÍ INFORMOVANÝ SOUHLAS SE 
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A ZVLÁŠTNÍCH 

KATEGORIÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (tzv. CITLIVÝCH 
ÚDAJŮ) V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

 
Jako zákonný zástupce níže uvedeného žáka dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole Liběšice, příspěvkové 
organizaci se sídlem Liběšice 170, 411 46 Liběšice, okres Litoměřice, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a zvláštní 
osobní údaje (tzv. citlivé údaje) ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, ve 
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ve smyslu § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění.  

 
Jméno a příjmení žáka: 
 
 

Datum narození: 

 

J a k o  z á k o n n ý  z á s t u p c e  s o u h l a s í m  s :  
 

Účel zpracování Nevyhovující 
škrtněte 

Doba 
zpracování 

využitím fotografií, videí, zvukových nahrávek a žákovské 
tvorby za účelem prezentace školy a její činnosti  

na webových stránkách 
školy a webových 
galeriích školy 

ANO / NE 

15 let 
 

v propagačních 
materiálech školy, 
školních publikacích, 
nástěnkách 

ANO / NE 

v mediích 
ANO / NE 

v hodnocení školy, 
výročních zprávách ANO / NE 

využitím osobních údajů žáka při organizování akcí – soutěží, přehlídek, výstav, 
mimoškolních akcí a výletů. Jedná se především o seznamy žáků, programy 
představení, výsledkové listiny soutěží. 

 
ANO / NE 

 
10 let 

 

využitím osobních údajů dítěte při účasti v celostátní soutěži Matematický klokan 
(jméno, příjmení, třída, datum narození) 

ANO / NE 10 let 

využitím osobních údajů při účasti v celostátní přírodovědné soutěži (jméno, 
příjmení) 

ANO / NE 10 let 

zpracováním zvláštních osobních údajů o zdravotním stavu žáka za účelem 
zajištění jeho bezpečnosti a zdraví při akcích školy ANO / NE 

 

10 let 
 

evidencí zdravotní pojišťovny žáka z důvodu potřeby komunikace a zajištění 
bezpečnosti a zdraví žáka ANO / NE 

 

10 let 
 

zpracováním zvláštních osobních údajů o speciálních vzdělávacích potřebách žáka 
ANO / NE 

 

10 let 
 

využitím mých kontaktních údajů za účelem zajištění bezpečnosti žáka a organizace 
vzdělávání ANO / NE 

 

10 let 
 

 
- - -  p ok rač u j t e  n a  d ruh é  s t ra n ě  - - -  
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Další důležité údaje: 

Souhlasy na mimoškolní akce se budou řešit formou samostatných individuálních souhlasů podle druhu akce. 

Souhlas poskytuji pouze této škole, která je bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje a zvláštní osobní 
údaje (tzv. citlivé údaje) poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo 
nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. 

Souhlas se neposkytuje na osobní údaje a zvláštní osobní údaje (tzv. citlivé údaje) zpracovávané podle příslušných právních 
předpisů (např. údaje do školní matriky na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění; údaje předávané 
školou k dalšímu zpracování dle vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení, v platném 
znění…) a na údaje shromažďované v oprávněném zájmu (např. číslo účtu k vrácení finančních prostředků při přeplatcích na 
stravném nebo jiných platbách, e-mail, datová schránka pro komunikaci…). 

V případě odvolání souhlasu platí, že odvolání nemá účinky zpětně a nebude se týkat zpracování, které bylo na základě 
platného souhlasu učiněno až do momentu jeho odvolání. Zpracování od okamžiku poskytnutí souhlasu do odvolání je 
zákonné. 

Byl jsem poučen1 o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů, o právu 
přístupu k těmto údajům, právu na jejich úpravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení, které 
osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. 

Dále potvrzuji, že jsem byl poučen2 o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí 
zpravování mých osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo 
v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené 
instituce o vysvětlení. Mohu požádat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o 
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: 
 
 

Datum udělení souhlasu: Místo udělení souhlasu: Podpis zákonného zástupce: 

 
 
 
  
 

                                                      
1 Čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

„Podmínky vyjádření souhlasu“  
1. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí být správce schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů.  
2. Pokud je souhlas subjektu údajů vyjádřen písemným prohlášením, které se týká rovněž jiných skutečností, musí být žádost o vyjádření souhlasu předložena 
způsobem, který je od těchto jiných skutečností jasně odlišitelný, a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových 
prostředků. Jakákoli část tohoto prohlášení, která představuje porušení tohoto nařízení, není závazná.  
3. Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán 
před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.  
4. Při posuzování toho, zda je souhlas svobodný, musí být důsledně zohledněna skutečnost, zda je mimo jiné plnění smlouvy, včetně poskytnutí služby, 
podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy nutné. 
… 
2 § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

„Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů“ 
1. Správce je povinen 
a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány, 
b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů, 
c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem. Je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Zjistí-li správce, že jím zpracované 
osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje 
opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje. Nepřesné osobní údaje lze zpracovat pouze v mezích uvedených v § 3 odst. 6. Nepřesné osobní údaje se 
musí označit. Informaci o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů je správce povinen bez zbytečného odkladu předat všem příjemcům 
… 


