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Informace o zpracování osobních údajů 

 

Vážení rodiče, 

v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) si vás dovolujeme informovat, že o vaší osobě a 
osobě vašeho dítěte zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli. 

Kdo je správcem vašich osobních údajů a údajů vašeho dítěte a jak jej můžete 

kontaktovat? 

Správcem vašich osobních údajů a údajů o vašem dítěti, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu 
a účelu zpracování vašich osobních údajů, je Základní škola sv. Voršily v Praze, IČ: 45246751 se 
sídlem Ostrovní 9, Praha 1 (dále jen „správce“). Správce můžete kontaktovat poštou na adrese 
sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle 224 931 495 nebo prostřednictvím e-mailu na 
adrese skola@zssv.cz. 

Jmenoval správce pověřence pro ochranu osobních údajů? 

Funkci pověřence zastává JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát. Kontaktní údaje na pověřence: 
adresa: Týnská 633/12, 110 00 Praha 1 
datová schránka: kz73igd 
e-mail: gdpr@jakubkriz.cz 
tel.: +420 777 985 630 
 

Za jakým účelem osobní údaje o vás a vašem dítěti zpracováváme? 

Vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte zpracováváme výhradně v souvislosti se vzděláváním 
vašeho dítěti v Základní škole sv. Voršily v Praze. Údaje potřebujeme zpracovávat, abychom 
mohli vést povinnou školní dokumentaci (školní matriku) a poskytovat vašemu dítěti vzdělávací 
služby podle školního vzdělávacího programu a v souladu se školním řádem.  

Dále budou Vaše osobní údaje využity k plnění dalších povinností školy ve vztahu k MŠMT, ČŠI 
a dalším orgánům státní správy. 

Osobní údaje v podobě fotodokumentace a audiovizuálních záznamů budou používány 
k propagaci a prezentaci školy, pokud jste s jejich zveřejněním vyjádřili souhlas. 

Pokud jste s tím vyjádřili souhlas, budou vaše osobní údaje zpracovány také k tomu, abychom 
vás mohli informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání vašeho dítěte a mohli vám zasílat 
učební materiály a informace k výuce, zprávy s organizačními sděleními a aktualitami školy, 
pozvánky na školní akce, nabídky zájmových a mimoškolních aktivit. 

Na základě čeho je správce oprávněn vaše osobní údaje a údaje o vašem dítěti 

zpracovávat? 

Vaše osobní údaje a údaje o vašem dítěti zpracováváme v souvislosti s plněním našich 
povinností na základě školského zákona a souvisejících právních předpisů.  Osobní údaje, které 
nejsou nezbytné pro plnění právní povinnosti nebo smlouvy, budou zpracovávány pouze na 
základě udělení souhlasu. 



 

Budou Vaše osobní údaje předávány jiným správcům? 

Ano, podle právních předpisů musíme osobní údaje vašeho dítěte sdělovat MŠMT a dalším 
orgánům státní správy. Dále budou osobní údaje vašeho dítěte (jméno, příjmení, datum 
narození) sdělovány pořadatelům vědomostních, jazykových, uměleckých a sportovních soutěží, 
kterých se dítě zúčastní. Seznamy se jmény dětí budou poskytovány také provozovateli školní 
jídelny-výdejny za účelem evidence strávníků pro účely čerpání dotace na školní stravování, 
Radě rodičů za účelem vedení agendy příspěvků do fondu RR, pořadatelům výstav a jiných 
vzdělávacích akcí za účelem umožnění vstupu nebo poskytnutí skupinové slevy. Jinak vaše údaje 
nebo údaje o vašem dítěti nebudou předávány jiným osobám. 

Budou vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte předávány do zemí mimo Evropskou unii? 

Ne, škola nebude předávat vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte osobám mimo Evropskou 
unii. 

Jak dlouho budou vaše osobní údaje zpracovávány? 

Vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte budou zpracovávány po dobu trvání docházky vašeho 
dítěte do naší školy. V mnoha případech je ale povinností školy vaše osobní údaje a údaje vašeho 
dítěte i po skončení docházky. Doba uložení je stanovená právními předpisy. V případě zasílání 
pozvánek na akce školy (např. setkání absolventů) a zveřejňování fotografií, audiovizuálních 
záznamů nebo prací dítěte za účelem propagace a prezentace školy i po skončení školní 
docházky. 

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 

Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o vás a vašem dítěti 
zpracováváme. Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte, které zpracováváme, 
nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu. Pokud máte za to, že bychom vaše osobní údaje 
a údaje vašeho dítěte neměli nadále zpracovávat, můžete požadovat výmaz těchto osobních 
údajů. Pokud nebudete s vyřešením vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad 
pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy vaše osobní údaje nebo údaje vašeho dítěte 
zpracováváme na základě vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat. 

Dovolujeme si zdůraznit, že na základě uplatnění těchto práv vám nehrozí žádné riziko ze strany 
školy. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat vaše práva. 
Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.  

 

Já, níže podepsaný/á _____________________________________________________________________, trvale bytem 

________________________________________________________________________________ svým podpisem stvrzuji, 

že mi byla poskytnuta informace o zpracování osobních údajů v souvislosti se vzděláváním mého 

dítěte ____________________________________________________________, narozené/ho dne ____________________. 

 

V Praze dne _________________ 

______________________________________________ 
podpis zákonného zástupce dítěte 

 

 

ZSSV 03-09-2018
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Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
 

 

Vážení rodiče, 

vážíme si toho, že Vaše dítě navštěvuje Základní školu sv. Voršily v Praze, IČ: 45246751, se 
sídlem Ostrovní 9, Praha 1 (dále jen „správce“) a přejeme si, abyste byli se vzděláváním vašeho 
dítěte v naší škole a poskytovanými vzdělávacími službami spokojeni. Vzhledem k tomu, že si 
správce přeje zpracovávat vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte také pro účely, které mu 
neukládá zákon, které nevyplývají z žádné smlouvy uzavřené s vámi a které nejsou nezbytné pro 
ochranu oprávněných zájmů správce (například pro ochranu jeho majetku atd.), dovolujeme si 
vás tímto požádat o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a údajů vašeho dítěte. 
Udělení souhlasu je čistě dobrovolné. Z jeho neudělení pro vás ani pro vaše dítě neplynou žádné 
negativní důsledky a nic se pro vás ani pro vaše dítě ve vztahu ke správci nemění. Správce pouze 
nebude moci využívat vaše osobní údaje nebo údaje vašeho dítěte pro účely uvedené v tomto 
formuláři, ke kterým svůj souhlas neudělíte. 

Správce si přeje využívat vaše osobní údaje a údaje vašeho dítěte k následujícím účelům, ke 
kterým je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany: 

souhlasím / nesouhlasím*  zasílání zpráv s organizačními sděleními a aktualitami školy 

souhlasím / nesouhlasím*  zasílání učebních materiálů a informací k výuce 

souhlasím / nesouhlasím*  zasílání pozvánek na školní akce  

souhlasím / nesouhlasím*  zasílání nabídek zájmových kroužků a mimoškolních aktivit 

souhlasím / nesouhlasím*  sdělování osobních údajů dítěte (jméno, příjmení, datum 
narození) pořadatelům vědomostních, jazykových, uměleckých a 
sportovních soutěží, kterých se dítě účastní 

souhlasím / nesouhlasím*  sdělování osobních údajů dítěte Radě rodičů za účelem vedení 
agendy příspěvků do fondu RR 

souhlasím / nesouhlasím*  sdělování osobních údajů dítěte pořadatelům výstav a jiných 
vzdělávacích akcí za účelem umožnění vstupu nebo poskytnutí 
skupinové slevy  

souhlasím / nesouhlasím*  zmínění svátků a narozenin dítěte v rámci třídy během vyučování 

souhlasím / nesouhlasím*  pořizování fotodokumentace z výuky, zájmové činnosti a akcí 
pořádaných školou nebo za účasti školy a zveřejňování fotografií  
dětí v prostorách školy, na webových stránkách školy, ve školním 
časopisu, školní kronice, kronice třídy a propagačních materiálech 
školy 

souhlasím / nesouhlasím*  pořizování audiovizuálních záznamů z výuky, zájmové činnosti a 
akcí pořádaných školou nebo za účasti školy a jejich využití 
k propagaci a prezentaci školy 

 



 

souhlasím / nesouhlasím*  zveřejňování výsledků soutěží, jichž se dítě účastnilo, v hlášení 
školního rozhlasu, na webových stránkách školy, ve výroční 
zprávě a propagačních materiálech školy 

souhlasím / nesouhlasím*  zveřejňování textových a výtvarných prací s uvedením jména 
dítěte na nástěnkách v prostoru školy, na webových stránkách 
školy, ve školním časopisu a propagačních materiálech školy 

souhlasím / nesouhlasím*  zveřejňování fotografie dítěte s uvedením jména a třídy ve školní 
ročence 

 
* Nehodící se škrtněte. 
 

Správce bude zpracovávat údaje po celou dobu školní docházky vašeho dítěte do Základní školy 
sv. Voršily v Praze a v případě zasílání pozvánek na akce školy (např. setkání absolventů) a 
zveřejňování fotografií, audiovizuálních záznamů nebo prací dítěte za účelem propagace školy 
i po skončení školní docházky. 

Můžete udělit souhlas se všemi výše uvedenými účely zpracování vašich osobních údajů nebo 
údajů vašeho dítěte, s některými z nich nebo s žádným. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat 
pomocí e-mailové zprávy na adrese skola@zssv.cz. 

 

V případě udělení souhlasu vyplňte následující informace, které budou využity k vaší identifikaci 
a pro daný účel zpracování osobních údajů: 

Jméno a příjmení dítěte: __________________________________________________________________________________ 

E-mail dítěte: _______________________________________________________________________________________________ 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: __________________________________________________________________ 

Telefon zákonného zástupce: _____________________________________________________________________________ 

E-mail zákonného zástupce: ______________________________________________________________________________ 

 
 
Já, níže podepsaný/á _____________________________________________________________________, trvale bytem 

________________________________________________________________________________ tímto uděluji souhlas se 

zpracováním mých osobních údajů a údajů mého dítěte _____________________________________________, 

narozené/ho dne ____________________ pro účely, které jsem výše vyznačil/a. Správce je oprávněn 

mne kontaktovat prostřednictvím ☐ pošty, ☐ telefonu, ☐ e-mailu. 

 

V Praze dne _________________ 

______________________________________________ 
podpis zákonného zástupce dítěte 

 
 
ZSSV 03-09-2018 


