
Vyjádření rodičů/zákonných zástupců dítěte

Jméno dítěte: ______________________________________________________________ Třída: __________ (k uvedenému datu) 

Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o zpracování osobních údajů mého dítěte a osobních údajů mých v Základní škole a Mateřské
škole T. G. Masaryka (viz „Informace školy k problematice ochrany osobních údajů“). Následující vyjádření souhlasu či nesouhlasu
jsou projevem mé svobodné vůle.

Byl/a jsem seznámen/a s tím, že:
a) níže podepsaná vyjádření jsou platná po celou dobu školní docházky mého dítěte do výše uvedené školy, mohu však svůj

názor kdykoli změnit (souhlas odvolat, nebo nesouhlas změnit v souhlas), a to vždy písemnou formou 
u pracovníka školy (nejlépe třídní učitel),

b) mám právo:
i. na přístup k osobním údajům dítěte zpracovávaných školou, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz; vznést

námitku proti zpracování,
ii. podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů).

Níže uvedená vyjádření podepisuji (odpovídající variantu zakroužkujte):
a) spolu s druhým rodičem/zákonným zástupcem dítěte (jsou připojeny vždy podpisy obou rodičů/zákonných zástupců),
b) ve shodě s vůlí druhého rodiče/zákonného zástupce (je připojen vždy jen jeden podpis),
c) ze své vůle, jelikož druhý z rodičů/zákonných zástupců nežije/není znám/nemá způsobilost k právním úkonům v plném

rozsahu/je rodičovské zodpovědnosti zbaven/výkon jeho rodičovské zodpovědnosti je pozastaven (je připojen vždy jen jeden
podpis).

 
Datum: _____________  Podpis matky/zák. zástupce: _____________________  Podpis otce/zák. zástupce: ____________________

1. Používání e-mailových kontaktů rodičů/zákonných zástupců v komunikaci se školou

Škola používá pro efektivní a rychlou komunikaci s rodiči/zákonnými zástupci svých žáků e-mailový komunikační kanál a to po dobu
docházky dítěte do školy. Jedná se především o pravidelné informace a propagační materiály (pozvánky na akce školy, informace 
o aktivitách na škole nebo jiných aktivitách souvisejících se vzděláváním, pozvánky na společné i individuální schůzky ve škole,
informace ke vzdělávací činnosti školy). E-mailovou komunikaci směrem k rodičům/zákonným zástupcům dětí využívají ve své
činnosti pracovníci vedení školy, třídní i netřídní učitelé, vychovatelé školní družiny, asistenti pedagoga, vedoucí školní jídelny-
výdejny, ekonomka a hospodářka školy a její vedení se řídí vnitřními předpisy. V případě nesouhlasu s používáním 
e-mailových kontaktů budou rodiče/zákonní zástupci dítěte pro důležité informace týkající se vzdělávání jejich dítěte (např. pozvání
na projednání prospěchu dítěte) kontaktováni telefonicky nebo jim budou tyto informace zasílány na adresu udanou pro doručování
písemností, popř. datovou schránkou. 

SOUHLASÍM   -   NESOUHLASÍM              (vybranou variantu zakroužkujte) 

s používáním mého e-mailového kontaktu v komunikaci se školou.

Datum: ________________  Podpis matky/zák. zástupce: __________________ Podpis otce/zák. zástupce: ____________________

2. Zveřejňování audio vizuálních záznamů dítěte včetně jeho jména 
ve veřejně přístupných médiích školy

Škola v rámci propagace své činnosti pořizuje v průběhu výchovně vzdělávací činnosti fotografie, audio nebo videozáznamy 
z různých akcí, na kterých se vyskytují skupiny i jednotliví žáci školy. Záznamy pořizují v průběhu činností pracovníci nebo 
spolupracovníci školy. Záznamy jsou v tištěné nebo elektronické podobě umisťovány na nástěnkách a jiných prostorách ve škole, 
v propagačních a informačních materiálech školy, na webových stránkách školy. Tyto materiály škola distribuuje v písemné 
i elektronické podobě v prostředí Prahy 6 (např. rodinám žáků školy, okolním mateřským školám, zřizovateli), jsou součástí veřejně 
přístupné dokumentace školy (výroční zpráva, kronika školy, apod.) K jednotlivým záznamům mohou být připojena jména dětí 
a třída, kterou navštěvují. Záznamy jsou podle své povahy následně odstraněny a zlikvidovány nebo uchovávány v dokumentaci školy
po dobu její existence. Nakládání s nimi se pak řídí spisovým řádem.

SOUHLASÍM   -   NESOUHLASÍM              (vybranou variantu zakroužkujte) 

se zveřejňováním výše uvedených záznamů se jménem mého dítěte na propagačních materiálech školy.

Datum: ________________  Podpis matky/zák. zástupce: __________________ Podpis otce/zák. zástupce: ____________________



3. Zpracování údajů dítěte v souvislosti s organizací výjezdů

Škola organizuje v rámci své výchovně vzdělávací činnosti školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, zahraniční či jiné výjezdy. 
Za účelem řádné organizace výjezdů jsou na základě smluv s cestovními kancelářemi, dopravními firmami, ubytovacími zařízeními,
pojišťovacími společnostmi, zájmovými vzdělávacími agenturami apod. těmto spolupracujícím organizacím poskytovány osobní
údaje dětí (zejména jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo a při výjezdu do ciziny i číslo pasu nebo jiného dokladu).
Ve smlouvách školy se spolupracujícími organizacemi jsou zakotvena ustanovení o potřebě zpracovávání osobních údajů dle platných
předpisů. 
Údaje jsou zpracovávány pověřenými vedoucími akcí, příp. dalšími pracovníky akcí. Jejich následné uložení se řídí spisovým řádem.

SOUHLASÍM   -   NESOUHLASÍM              (vybranou variantu zakroužkujte) 

s poskytováním výše uvedených údajů smluvním partnerům školy při organizaci výjezdů.

Datum: ________________  Podpis matky/zák. zástupce: __________________ Podpis otce/zák. zástupce: ____________________

4. Zpracování údajů dítěte a zveřejňování audio vizuálních záznamů dítěte včetně jeho
jména v souvislosti s účastí dětí na soutěžích a obdobných akcích

Škola podporuje individuální nadání a zájmy dětí také účastí na postupových soutěžích. V případě účasti dítěte jsou pořádající
organizaci poskytovány jméno a příjmení žáka a datum narození, a to za účelem vlastní organizace soutěže (seznamy soutěžících,
zařazení do příslušné věkové kategorie, zpracování a zveřejnění výsledkových listin, zpracování diplomů a ocenění apod.) Zároveň 
je na těchto akcích pořadateli za účelem propagace akce pořizována audiovizuální dokumentace, která může být následně použita
včetně jmen dětí s uvedením školy, kterou reprezentovaly, v místně obvyklých médiích (školní a místní tisk, televizní a internetové
nahrávky, webové stránky příslušné školy apod.)

SOUHLASÍM   -   NESOUHLASÍM              (vybranou variantu zakroužkujte) 

s poskytováním výše uvedených údajů organizacím pořádajícím soutěže a obdobné akce.

SOUHLASÍM   -   NESOUHLASÍM              (vybranou variantu zakroužkujte) 

se zveřejňováním audiovizuálních záznamů dítěte včetně jeho jména organizacemi pořádajícími soutěže a obdobné akce.

Datum: ________________  Podpis matky/zák. zástupce: __________________ Podpis otce/zák. zástupce: ____________________
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