
Souhlas se zpracováním osobních
údajů

Já, níže podepsaný/á (jméno a příjmení subjektu údajů)

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

Narozený/á (datum narození subjektu údajů)

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

Adresa subjektu údajů

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

Uděluji tímto Sdružení Beatus z.s., se sídlem Sadová 3733/4, 702 00 Ostrava, IČO
04469909 (dále jen „Správce“), které je provozovatelem Mini-školky Bertík a Jeslí Bertík
(dále jen MŠ), souhlas se zpracováním mých osobních údajů a údajů mého dítěte.

Jméno a příjmení dítěte Datum narození

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

Mateřská škola má zájem nad rámec povinného zpracování osobních údajů Vašeho
dítěte zpracovávat některé další o Vašem dítěti, a to pro níže vymezené účely. Ke
zpracování těchto údajů je nutný Váš souhlas. Vyberte, prosím, níže, se kterými z
uvedených zpracování souhlasíte.

V souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, jakož i ve smyslu & 84 až
90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte (jméno a příjmení dítěte, datum
narození) za účelem organizace nepovinných školních a mimoškolních akcí včetně
případného zapojení dítěte a jeho výtvorů do soutěží a předání nezbytně nutných



osobních informací pro zapojení do těchto soutěží organizátorům soutěží, a to nejdéle
po dobu školní docházky.

ANO / NE

Souhlasím s využitím výtvarných prací dítěte (kresby, rukodělné výrobky) k prezentaci, a
to i mimo prostory mateřské školy, a to nejdéle po dobu školní docházky.

ANO / NE

Souhlasím se zveřejňování fotografií a audiovizuálního zobrazení svého dítěte v
propagačních a informačních materiálech MŠ, které souvisejí s prezentací mateřské
školy a jejího chodu, a to nejdéle po dobu školní docházky, a to konkrétně:

• v propagačních a informačních materiálech distribuovaných v listinné podobě
(informační brožury, letáčky, plakáty aj.)

ANO / NE

• v propagačních a informačních materiálech distribuovaných elektronicky a
to:

▪ na webových stránkách mateřské školy

ANO / NE

▪ ve fotogaleriích a video prezentacích z akcí mateřské školy

ANO / NE

▪ v reportážích z akcí mateřské školy

ANO / NE

▪ na sociálních sítích (např. na facebookové stránce MŠ)

ANO / NE

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro docházku dítěte). Udělený
souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese Mateřské školy uvedené
výše, nebo doručením písemného oznámení v elektronické podobě na mail
terezahoffmannova73@gmail.com



Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů
(k dispozici u vedení školy). Údaje, získané za účelem plnění právních povinností
mateřské školy, budou zpracovány po dobu docházky Vašeho dítěte do MŠ a po
skončení docházky budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice
Spisový a skartační řád (k dispozici u vedení MŠ). Údaje získané na základě výše
specifikovaného souhlasu budou uchovány a to nejdéle po dobu školní docházky.

V případě porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů (více na www.uoou.cz). Dále máte právo požadovat
přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracováváme, jejich opravu,
výmaz či omezení, pokud taková oprava, výmaz či omezení nezasahuje do zákonných
povinností MŠ či jiných právních titulů definovaných v Obecném nařízení evropského
parlamentu a rady č. 2016/679, známém jako nařízení GDPR.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně
osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci
poskytovány dobrovolně.

V Ostravě ............................... ..........................................
Podpis Subjektu údajů


