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Kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Škola jako správce osobních údajů zpracovává při  své činnosti osobní údaje Vás a Vašeho
dítěte  v  rozsahu  nutném  pro  plnění  zákonných  povinností  vyplývajících  zejména  ze  zákona  č.
561/2004 Sb., školský zákon. Škola má zájem zpracovávat i údaje, které jsou nad rámec povinného
zpracování, a to pro níže uvedené účely. Ke zpracování těchto údajů potřebuje naše škola Váš souhlas.

Souhlasím s poskytnutím následujících osobních údajů:

• Možnosti kamerového záběru žáka při kamerovém vysílání v době hybridní výuky na škole

Za účelem 
• zajištění hybridní výuky, kdy u části žáků probíhá prezenční a u části žáků distanční výuka.

Na dobu
• Svůj souhlas poskytuji  na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na
zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro zpracování a archivování těchto údajů. Souhlas poskytuji
pouze  škole,  která  bez  zákonem  stanovených  případů  nesmí  tyto  osobní  a  citlivé  osobní  údaje
poskytnout  dalším osobám a úřadům a  musí  je  zabezpečit  před  neoprávněným nebo nahodilým
přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

Poučení
Byl jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a

to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí
osobního a citlivého osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní a citlivé
osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že
pokud zjistím nebo se  budu domnívat,  že  škola provádí zpracování  osobních a citlivých osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života mého dítěte nebo v rozporu se
zákonem, mohu požadovat,  aby došlo  k  okamžité nápravě.  Zejména se  může jednat o provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních a citlivých údajů.

Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu školní
docházky dítěte v naší škole a následující 3 měsíce poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

Tento souhlas poskytuji Základní  a Mateřské škole Horní Počaply, příspěvkové organizaci na
celou dobu školní docházky mého dítěte.

Jméno a příjmení žáka:............................................................................................................................

Jméno a příjmení zákonného zástupce:...................................................................................................

V:.........................................................................                       Dne:.....................................................

Vlastnoruční podpis zákonného zástupce:..............................................................................................
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