
Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody, příspěvková organizace 
Se sídlem Kuřívody 700, Ralsko 471 22 
IČO 72742607 

 

Čj. _ _/VS/2020/03 

 

 

    Souhlas zákonného zástupce dítěte s pořizováním záznamů  a zpracováním 

osobních údajů  
 

 

    Dávám výslovný souhlas k tomu, že Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka 

Ralsko-Kuřívody, příspěvková organizace  

 

• Zpracovávala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte pro účely vedení 

povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vedení 

nezbytné dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro účely 

mimoškolních akcí školy (např. školní výlety, školy v přírodě, úrazové pojištění dětí) 

a pro účely související s běžným chodem školy. 

• Škola pořizuje v rámci prezentace školy a její historie skupinové reportážní 

fotografie, děti na nich nejsou konkrétně označovány a bez dalšího tak nejsou 

identifikovatelné (prezentace na nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, ve 

zpravodaji města, aj). Škola tyto fotografické, zvukové záznamy nepřenechává 

dalším osobám. 

• Dávám škole souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně 

patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci 

z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných. 

• Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek 

v organismu mého dítěte, jeli důvodné podezření z požití návykové látky a možného 

ohrožení jeho zdraví či jeho spolužáků. 

• Škola postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 a 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2016/680 – GDPR i dle zákona 110/2019 

Sb. O zpracování osobních údajů. 

• Souhlas poskytuji na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve 

škole archivuje. 

 
 

   Žáka:  (jméno a příjmení):....................................................................................... 

                
Tento výslovný souhlas poskytuji na celé období školní docházky výše uvedeného dítěte. Byl/a jsem poučen/a o právech podle 

zákona č. 101/2000Sb., zákon o ochraně osobních údajů), zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání 

důvodu. 

 

     Zákonný zástupce: (jméno, příjmení a podpis): 

 

................................................................................................................................... 

                                       
 

    V Ralsku dne: ________2020 

 

   
  List je součást spisu _____/20 


