
 

Souhlas se zpracováním citlivých údajů 

 
Já  _______________________________________ , narozený(á) ____________________ , 
 
trvale bytem  ______________________________________________________________ , 
 
jakožto zákonný zástupce žáka(yně)  __________________________________________ , 
 
narozené(ho):  _____________________  , 
 
navštěvující ve školním roce  20___ / 20___ , třídu _________ v Základní škole a Mateřské 
škole Liběšice, příspěvková organizace 
 

souhlasím  
 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. se zpracováním citlivých údajů týkajících se 
zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění výše 
uvedeného dítěte. 
 
Účelem tohoto zpracování je vedení školní matriky ve smyslu § 28 zákona č. 561/2004 Sb. 
odst. 2 písmene f) a zajištění speciálního přístupu k dítěti. 
 

Správcem údajů je Základní škola a Mateřská škola Liběšice, příspěvková organizace. Údaje 
budou evidovány ve školní matrice (program DM Evidence) a v katalogovém listu žáka. Jejich 
bezpečnost se řídí Směrnicí k ochraně osobních údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje 
budou zpracovány po dobu školní docházky výše uvedeného žáka na Základní škole a 
Mateřské škole Liběšice, příspěvková organizace a dále potom archivovány dle Směrnice 
spisový a skartační řád (k dispozici u vedení školy). 
 

Podpisem dále stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právech ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 
Sb., ochrana práv subjektů údajů1. 
 
 
V__________________________, dne ______________ 
 
 

………………………………………….. 
podpis zákonného zástupce 

                                                 
1 § 12 zák. č. 101/2000 Sb. 

(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez 
zbytečného odkladu předat. 
(2) Obsahem informace je vždy sdělení o  
a) účelu zpracování osobních údajů, 
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných 
informací o jejich zdroji, 
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto 
zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, 
d) příjemci, případně kategoriích příjemců. 
(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí 
informace. 
(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce plnit zpracovatel. 
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