
 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM A EVIDENCÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

E-MAILOVÁ ADRESA A ÚČET ŽÁKA 
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 ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽÁKA DLE BODU 2. 

Vytvoření e-mailové adresy žákovi a přihlašovacího účtu ve formě jmeno.prijmeni@zskomtu.cz.  

4.  ÚČEL ZPRACOVÁNÍ 

V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a Školním vzdělávacím programem 

Základní školy, Trutnov, Komenského 399 jsou do osnov zařazeny základy komunikace pomocí internetu, a to 

na naší škole již na I. stupni. S tím souvisí výuka bezpečného používání e-mailové komunikace. Abychom tyto 

cíle mohli naplnit, je nezbytné, aby žáci měli k dispozici vlastní e-mailovou adresu. Proto se na vás obracíme 

s žádostí o souhlas s vytvořením e-mailové adresy pro vaše dítě, a to ve tvaru jmeno.prijmeni@zskomtu.cz. Tato 

e-mailová adresa bude ze strany školy využívána výhradně pro potřeby výuky, dále distanční výuky a pro 

komunikaci mezi pedagogickými pracovníky školy a žákem. Po skončení školní docházky na naší škole bude 

tato adresa zrušena. Pro e-mailovou komunikaci bude využívána služba Google Suite pro vzdělávání, a to na 

základě smluvních podmínek mezi školou a poskytovatelem této služby. 

5.  DÉLKA ZPRACOVÁNÍ 

Vámi poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat po dobu průběhu celé docházky žáka do školy. Po 

skončení docházky budou Vámi poskytnuté osobní údaje bez odkladu skartovány. 

6.  VAŠE PRÁVA 

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění dávám svůj souhlas 

Základní škole, Trutnov, Komenského 399 k tomu, aby vytvořila e-mailovou adresu pro mé dítě ve tvaru 

jmeno.prijmeni@zskomtu.cz, a to za výše uvedených podmínek. Souhlas poskytuji na celé období školní 

docházky mého dítěte na této škole.  Byl jsem poučen o právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv 

odvolat, a to i bez udání důvodů. 

V Trutnově dne 

_____________________________________________________ 

hůlkovým písmem jméno a příjmení zákonného zástupce + podpis 
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