
 
 

 
 

Souhlas zákonných zástupců nezletilého dítěte se zpracováním osobních 
údajů 

 

Já (jméno, příjmení) ………………………………………dávám výslovný souhlas stvrzený svým podpisem ke zpracování 
osobních údajů o mém synovi/dceři1 (doplnit jméno a příjmení)………………………………….…………………………., 
datum narození …………………………správci osobních údajů : Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková 
organizace,  se sídlem : 28. října 2733,  470 06 Česká Lípa,  IČO: 46750045. 
 

Účel zpracování 
Subjekt osobních údajů 
Typ osobních údajů 
Doba zpracování 

Souhlas 
 Hodící se označte  

Podpis 

ano ne 
Účel zpracování osobních údajů:   veřejná prezentace školy 
formou  účasti  ve školních soutěžích, projektech, olympiádách, na 
výstavách. 
Subjekt osobních údajů : nezletilý žák školy. 
Typ osobních údajů : jméno a příjmení, datum narození, škola, 
informace o výsledcích, fotografie, video.   
Doba zpracování : po dobu školní docházky.  

   

Účel zpracování osobních údajů : propagace školy a její činnosti 
na webových stránkách školy.  
Subjekt osobních údajů : nezletilý žák školy.  
Typ osobních údajů: jméno a příjmení, třída, škola, fotografie, 
video. 
Doba zpracování : po dobu školní docházky. 

   

Účel zpracování osobních údajů : zveřejnění v propagačních 
materiálech školy určených veřejnosti nad rámec oprávněného zájmu 
školy. 
Subjekt osobních údajů : nezletilý žák školy.  
Typ osobních údajů: jméno a příjmení,  třída, škola, fotografie, 
video 
Doba zpracování : po dobu školní docházky 

   

Účel zpracování osobních údajů : veřejná prezentace výtvarných 
prací na výstavách a přehlídkách mimo prostory školy 
Subjekt osobních údajů : nezletilý žák školy. 
Typ osobních údajů : jméno a příjmení, třída, škola 
Doba zpracování : po dobu školní docházky 

   

Účel zpracování : předání osobních údajů  v nezbytném rozsahu 
třetím stranám za účelem organizace vzdělávacích akcí, 
mimoškolních akcí, ubytování, pojištění a dopravy s mimoškolními 
akcemi souvisejícími 
Subjekt osobních údajů : nezletilý žák školy. 
Typ osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, třída 
Doba zpracování: po dobu školní docházky2  

   

Souhlas lze kdykoliv po dobu docházky do ZŠ odvolat nebo změnit. Změna musí být uskutečněna písemně vložením data a podpisu 
u příslušného účelu v tomto dokumentu. Platnost změny je od tohoto data. 
 
V___________________________ dne_____________  
 
  

                                                                                                                  ____________________________                                                          
                                                                                                                      Podpis zákonného zástupce                                                         

                                                 
1 Nehodící se škrtněte 
2 V případě nesouhlasu beru na vědomí, že neposkytnutím souhlasu může způsobit situaci, že žák se nebude moci některých 
mimoškolních akcí účastnit. 


