
 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRÁCE ŽÁKŮ 
V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (GDPR) 

Tímto dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném níže. 

1. SPRÁVCE 
Název:  Základní škola, Trutnov, Komenského 399 

Adresa: Komenského 399, 54101 Trutnov 

IČ:  64 20 11 80 

Email:  zskomtu@zskomtu.cz 

(dále též „Správce“) 

2. IDENTIFIKACE ŽÁKA 

Jméno:   ___________________________ 

Příjmení:  ___________________________ 

Třída:   ___________________________ 

(dále též „Subjekt“) 

3.  ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKA DLE BODU 2. 
Jméno, příjmení, datum narození, třída, výstupy ze vzdělávacího procesu (výkresy, prezentace, 

výrobky apod.).  

4.  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A DÉLKA ZPRACOVÁNÍ 
Osobní údaje v uvedeném rozsahu chceme zpracovat za účelem účasti žáka na školní nebo mimoškolní 

akci pořádané školou, nebo jinou pořadatelskou organizací. Osobní údaje mohou být uvedené také 

internetových stránek školy za účelem prezentace žáka a školy, v interiéru školy na adrese Správce za 

účelem prezentace díla před ostatními žáky, rodiči a návštěvami. Tyto údaje budou Správcem 

zpracovány po dobu po dobu povinné školní docházky dítěte do ZŠ Komenského. 

5. DELEGACE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem, avšak osobní údaje mohou být 

Správcem předány pořadatelské organizaci za účelem řádné účasti žáka na této akci. 

6.  VAŠE PRÁVA 
Vezměte prosím na vědomí, že máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět; 

- požadovat po nás informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás či Vašem dítěti zpracováváme; 

- požadovat po nás jakékoliv vysvětlení ohledně zpracovávaných osobních údajů; 

- vyžádat si u nás přístup ke zpracovávaným osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit; 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních 

údajů se obrátit na dozorový úřad (Úřad pro Ochranu Osobních Údajů) 

Tímto uděluji Správci souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v části 2 a v délce 

uvedené v části 4. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním 

emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce uvedené v části 1, ve kterém toto zpětvzetí souhlasu 

jasně a srozumitelně vyjádřím. 
 

V Trutnově dne 

_____________________________________________________ 

hůlkovým písmem jméno a příjmení zákonného zástupce + podpis 

mailto:zskomtu@zskomtu.cz

