
Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155, IČO: 689 97 841

Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových
snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro
zpracování fotografií, obrazových, audio a video záznamů za účelem vedení webových stránek,
propagace a prezentace školy, a též s pořízením, použitím a dalším zpracováním osobních údajů
žáka/žákyně a to jméno a příjmení, adresa, datum narození, při výjezdu do ciziny též rodné číslo a
číslo pasu nebo občanského průkazu
v aktuálním školním roce
a po dobu studia/docházky do základní umělecké školy (dále jen „školní rok“)

Já, níže podepsaný zákonný zástupce:

jméno příjmení nar. adresa

žáka/žákyně:

jméno příjmení nar. adresa

Jako zákonný zástupce žáka/žákyně výslovně souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky
žáka/žákyně do Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 (dále jen „škola“), jako
správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o  ochraně osobních údajů
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):
Pořizovala, používala a zveřejňovala fotografické snímky žáka/žákyně (fotografie), obrazové, audio
nebo video dokumentační záznamy žáka/žákyně a jeho/jejích projevů (audio/video nahrávky)
a zpracovala osobní údaje na nich a v nich uvedené včetně jména a příjmení žáka/žákyně.

Pořizovala, používala a zpracovávala osobní údaje žáka/žákyně a to jméno a příjmení, adresa,
datum narození, při výjezdu do ciziny též rodné číslo a číslo pasu nebo občanského průkazu.

Souhlas je poskytnut za účelem pozitivní propagace školy a za účelem pořádání školních
pobytových aktivit:

□ zveřejněním na webových stránkách školy a na nástěnkách školy ve školním roce1

□ zveřejněním v tištěných propagačních materiálech, na nástěnkách školy umístěných v jejích
prostorách a na webových stránkách školy v souvislosti s účastí na školních vzdělávacích
akcích, uměleckých soutěžích, akcích pořádaných školou nebo jejími partnerskými
organizacemi ve školním roce, včetně předání osobních údajů pořadateli vyššího kola
soutěže a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za účelem vyhodnocení výsledků a
ověření oprávněnosti čerpáních dotačních prostředků školou

1 Zaškrtnutím políčka vyjadřujete souhlas; ponecháte-li políčko prázdné, souhlas udělen není.



□ vystavením výtvarných děl žáka/žákyně s uvedením jeho/jejího jména a příjmení
v prostorách školy, na školou pořádaných výstavách výtvarných děl žáků/žákyň školy a na
školních výtvarných akcích

□ vystavením fotografie žáka a žákyně na tablu žáků/žákyň v posledním ročníku docházky
žáka/žákyně do školy

□ zveřejněním v ročence, kronice školy
□ zveřejněním školních prací žáka na webových stránkách školy
□ k použití po potřeby pořádání škol v přírodě, školních výletů, tuzemského a zahraničního

zájezdu, exkurzí a pro potřeby uzavření příslušných pojistných smluv cestovního pojištění
žáka, včetně předání osobních údajů cestovní kanceláři, agentuře, pojišťovně anebo jinému
pořadateli akce

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů po dobu:
po dobu trvání docházky žáka/žákyně do školy a následně po dobu 5 let po ukončení docházky

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů školou:
Škola je oprávněna použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo
pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.
Škola je dále oprávněna poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se školou
na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se škola zavazuje před
poskytnutím údajů uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.
Škola je dále oprávněna poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se školou
na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas, jimiž se rozumí zejména cestovní kanceláře a
agentury, zařízení poskytující ubytovací služby, pojišťovny poskytující cestovní připojištění či jiné pojištění nad
běžné pojištění školy, popř. zájmové vzdělávací agentury. S takovými subjekty se škola zavazuje před
poskytnutím údajů uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování osobních údajů žáka/žákyně.
Škola může sjednávat cestovní pojištění nad rámec běžného pojištění školy.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů
a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Prohlašuji, že jsem:

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou
legislativou poučen/a:
●o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
●o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,

●o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.

Byl/a jsem také poučen/poučena o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti
na adresu sídla školy. Potvrzuji, že jsem při poskytnutí tohoto souhlasu převzal/převzala jeden opis tohoto
souhlasu.
Byl/a jsem také poučen/poučena o tom, že poskytnutí tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů pro
výše uvedené účely není podmínkou účasti na výuce školy, či na jiné vzdělávací, kulturní, sportovní či jiné akci
pořádané školou.
Beru na vědomí, že nad rámec shora uvedeného škola zpracovává osobní údaje žáka/žákyně pro další účely, a
to buď proto, aby tak splnila své právní povinnosti, nebo proto, že takové zpracování je nutné pro splnění
smlouvy či pro předsmluvní fázi či na základě svého převažujícího oprávněného zájmu. V těchto případech není
vyžadován souhlas subjektu údajů.
Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán,
pokud tento účel nelze dosáhnout jinak.

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

podpis zákonného zástupce



žáka/žákyně


