Informovaný souhlas ke zpracování osobních údajů
Občan udělující souhlas se zpracováním os. údajů (dále „Zákonný zástupce“)
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa
Správce – organizace, které je souhlas udělen (dále „Škola“)
Mateřská škola Jedovnice, příspěvková organizace,
Název, sídlo, IČ
IČ: 62072889
SEID, s.r.o., Ing. Milan Seidler, 684 01 Nížkovice 142,
Pověřenec organizace
Tel.: 724094634, IČ: 06632017, www.seid.cz (dále „Pověřenec“)
Tímto, jako zákonný zástupce dítěte ………………………………………………………………………………, uděluji svobodný
souhlas škole se zpracováním osobních údajů:
Osobní údaje zákonného zástupce
(v případě souhlasu vyplňte)
Mail:

Účel zpracování

Doba uchovávání

omlouvání
dítěte,
komunikace Do
uplynutí
s učitelkou a vedením školy.
odvolací lhůty.
Evidence/změny a kontrola termínů Po dobu docházky
stravování dítěte.
dítěte do školy.
Osobní údaje dítěte
Účel zpracování
Doba uchovávání
(pokud nesouhlasíte, škrtněte)
(pokud nesouhlasíte, škrtněte)
Prezentace školky na www stránkách
školky, nástěnky v prostorách MŠ,
Prezentace školky na text žurnálu a
Fotografie dítěte pořízené po dobu
videožurnálu městyse.
docházky dítěte do školy.
Prezentace
školy
na
veřejně
přístupných prostorách městyse,
Pět let po pořízení
novinách, časopisech.
fotografie, kresby a
Vystavení na veřejně přístupných
díla dítěte.
prostorách městyse – například
Kresby a díla dítěte vytvořené po
výloha obchodu.
dobu docházky dítěte do školy
Poskytnutí organizátorovi soutěží a
s uvedením jeho jména a příjmení.
výstav děl dětí.
Vystavení v prostorách školy.
Příjemci osobních údajů v rámci školy jsou pedagogičtí pracovníci, vedoucí stravování a účetní.
V případě neposkytnutí údajů nebudou plněny výše uvedené účely zpracování.
Poučení:
Jako zákonný zástupce máte právo požádat školu prostřednictví výše uvedených kontaktních údajů o přístup
k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování,
jakož i právo na přenositelnost údajů. Máte právo odvolat tento souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V případě, že byste zjistili, že zpracování
poskytnutých osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se
zákonem, můžete správce požádat o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Máte právo podat stížnost u
pověřence organizace, nebo dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. Svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat písemně na adrese školy, nebo osobně u ředitelky školy.
V Jedovnicích dne …………………………….
Podpis zákonného zástupce

