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

Souhlas zákonného zástupce dítěte s pořizováním záznamů a
zpracováním osobních údajů
V souladu s ustanoveními nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna
2016 (dále jen GDPR), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, dávám výslovný souhlas k tomu, že Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka
Ralsko-Kuřívody, příspěvková organizace, IČO: 72742607 dále jen „škola“.
• 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
vyšetření. Dále s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého
syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho/jejího
zdraví. 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
nepředává 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 užitím autorských děl vytvořených mým synem/dcerou v průběhu vzdělávání, a to za
účelem propagace činnosti školy a účasti na soutěžích, výstavách a přehlídkách.

• Souhlasím, aby mé dítě pro účely distanční výuky, zkvalitnění běžné výuky i podporu rozvoje digitální
gramotnosti používalo služby a nástroje společností, které k tomuto účelu škola využívá. Jedná se o
Microsoft Teams pro školy. Popis aktuálně využívaných služeb, možnosti, výhody a zpracování osobních
dat, jsou popsány na výše uvedených internetových stránkách Správce, nebo k nahlédnutí v budově
sídla Správce

• Souhlasím s vytvořením emailové adresy mému dítěti ve formátu jmeno.prijmeni@skolakurivody.cz
pro účely výuky, přihlašování ke službám uvedeným v předchozím bodě., komunikaci s učitelem apod.
Další informace, použití, možnosti, výhody a zpracování osobních dat, jsou popsány na výše uvedených
internetových stránkách školy, nebo k nahlédnutí v budově školy. • Souhlas poskytuji na zákonem
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………, datum narození: ………………………
Adresa bydliště……………………………………………………………………………………………………
Zákonný zástupce: …………………………………………………PODPIS ………………………….

Tento souhlas lze kdykoliv změnit či odvolat.
V Ralsku dne……………………………………………

