
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanovením 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 - dále v textu jen „Nařízení“)  

 

Já, níže podepsaný/á ............................................................................................................... ............................................ 

 

adresa trvalého pobytu: ....................................................................................................................................................... 

 

uděluji Mateřské škole Pramínky Františkovy Lázně (Mateřská škola Pramínky, IČO: 477 22 797, sídlo: Česká 350, 351 01 

Františkovy Lázně, dále jen „správce“) dobrovolně souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů mých a mého 

syna/dcery: ………………………. , jejichž zpracování bude uvedený správce provádět nad rámec plnění své 

právní povinnosti - zákonných povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb.: 

 

1) Rodný jazyk dítěte: ……………………………………. ……………..; ano - ne 

 

2) Zdravotní pojišťovna dítěte: …………………………………………..; ano - ne 
 

3) Souhlasím se zveřejněním podobizny dítěte na webových stránkách, kronice a propagačních materiálech správce 

                                                                                ano – ne; 

4) Souhlasím se zveřejněním jakéhokoli výtvarného díla dítěte v prostorách správce, na webových stránkách správce, při prezentaci 

a propagaci školy        

    ano – ne; 

5) Číslo účtu pro účel úhrady stravného: 

Číslo účtu: ……………………………………………………………..; ano – ne 

 

6) Č.j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti, jméno a příjmení, časový rozsah styku druhého rodiče s dítětem 

………………………………………………………………….….……………..; ano – ne 

7) Jméno a příjmení sourozence dítěte…………………………………………...; ano – ne 

8) Jména a příjmení osob pověřených zákonným zástupcem k vyzvedávání dítěte z MŠ 

………………………………………………………………………….….……..; ano – ne 

Zpracováním osobních údajů se dle čl. 4 Nařízení, rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, 

který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů (např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, 

přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či 

zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení). Prohlašuji, že jsem byl informován o účelu (činnosti související s předškolním vzděláváním dítěte) 

a době zpracování osobních údajů (po dobu předškolního vzdělávání dítěte u správce, a pak po archivační dobu stanovenou správci příslušným 

právním předpisem) a dále i o správci - zpracovateli, který bude s osobními údaji nakládat i o skutečnosti, že uvedený správce má pověřence pro 

ochranu osobních údajů: Ing. Blanka Peltrámová 

tel. č. - 354 479 220, 724 16 018,  

email: peltramova.blanka@mufrlazne.cz,  

k zastižení v kanceláři č. 17 v provozní době MÚ 

 

Shora uvedené osobní údaje, stejně jako tento souhlas, jsem udělil na základě svého rozhodnutí svobodně a vědomě, při splnění 

informační povinnosti správcem podle Nařízení.  

 

Byl jsem poučen, že můžu požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo omezení zpracování, 
popřípadě mohu vznést námitku proti jejich zpracování. Beru na vědomí, že můžu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů kdykoli 

odvolat. Odvolání souhlasu musí být písemné. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, 

který byl dán před jeho odvoláním.  

 

 

 

Ve Františkových Lázních                     dne…………………………… 

 

 

 

podpis zákonného zástupce  ……………………………………………………………………. 
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