SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaný /á
jméno a příjmení:
narozen/a:
bytem:

uděluji tímto výslovný souhlas správci Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
se sídlem v Cerekvici nad Loučnou IČ: 75016427
e-mail:

Tel.:

jméno pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Klára Hudečková
telefonní číslo: +420 720 073 518
e-mail: poverenec@litomysl.cz
(dále jen „Správce“)

aby zpracovával osobní údaje: jméno a příjmení..............…….
datum narození…………………….
bydliště. ……………………………..
a to za účelem:
1) Fotografování dětí
ANO, SOUHLASÍM
2)

NE, NE SOUHLASÍM*

Se zpracováním údajů pro školní matriku
ANO, SOUHLASÍM

NE, NE SOUHLASÍM*

3) S převozem dítěte ZS bez doprovodu učitelky MŠ
ANO, SOUHLASÍM

NE, NE SOUHLASÍM*

4) S účastí na akcích školy
ANO, SOUHLASÍM

NE, NE SOUHLASÍM*

* nehodící se škrtněte
Tento souhlas je udělován po dobu docházky do Mateřské školy v Cerekvici nad Loučnou
Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše
uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto
souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu

před jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli písemně [resp. zasláním emailu nebo dopisu na
kontaktní adresu Správce], a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí
smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské
činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které
Správce zpracovává pro účel plnění zákonné povinnosti. Tímto rovněž není dotčeno mé právo
požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které se mě týkají a jsou stále v držení Správce.
Zpracování mých osobních údajů je prováděno Správcem, mé osobní údaje nebudou
zpracovávat další zpracovatelé.
Osobní údaje zpracovává přímo Správce, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky
o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních údajů. Zpracování
mých výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických
informačních systémech.
Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám pouze v anonymizované podobě (tedy
bez přiřaditelnosti údajů ke konkrétnímu dítěti) v podobě statistických výstupů (např. dětí apod.).
Jsem tímto informován/a o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na
bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.
Tímto jsem informován/a o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům,
jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos, popřípadě omezení zpracování.
V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých
osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce na Ing. Kláru Hudečkovou.
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních
údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www: <https://www.uoou.cz>.

V …………………………………………………………. dne …………………….

…………………………………………………….

Subjekt údajů: Jméno a příjmení

