
základní škola Dyjákovice

Dyjákovic€ 234 67126

50UHtAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

]akc ?ákonňý zást!p.e uděl!ji sVů] soUh a5 výje UVedenefo! jkóls[émL í]b]ettu 1dá e ]en ,,ikóla'] te shlóňaid'oVáíi, .pla.ovjVJni 3

eviden. niže uv€d€ný.h o5obni.h a ct vých údaru

Ve smvn! elropskÉho nařizeniGDpR,
7áko.a č ]10/2019Sb, o zpracoVáni o5obnich údajú oh ednézplacoV3niosobni.h údJ]ú, ilo]a zpla.oVjVá iadU óróbňi.h udajů vztahújicich 5e kditét
na zjkadé p něniplávni poVnnosil 1napiikad škoský záko., rákon o ochlaié,dlávi], opláVnéného zá]ňU, p néni5m ou!ý n€bo na zákadé ] ný.h

aktivitáň je všat nutný váš souhlas,

škrtněte
Poňrét.iíotoglaí e žáka Webové stránky ikó y, Vr'ÉboVé 5tránky tijd, škoini kron]ka, ná5těnky Ve

ško É, ško ní pub kacÉ a .očen[!, !mi5těni portrétni fotoBralie do
e ektr.. .kélro svstému ško ! 1e ektlói cká matl ka), prerenta.e

oopogá ó ,ó,
ňerket.eo!ých aKivt jako !místénifótóerafe , dent f kaci ditéle na

DloDaPéčni elák ško V a.od.)

ANo/NE

]méio, pii]ňeni, dat!m Pihólky é eVden.e {sežnamy) na aktivtY školv pavání, doplavií
hiště, školýV piílódé, Vžéis[ý kU[, piehled Vých.!ně Vzdě óVa. prá.e

ANo / NE

]ňéio, při]meni, třída,
datuň narození, byd]jšiě

PoskytnUti těchto úda]ú !bytóVé.iň ?aiiu énim v 3óuV nón s órganúári
Výjezd.ich aktVt školy, např ško v přílódé, yžaiský.h ýý.ýků,
ádapt.čni.lr pobytL], škónkh Vý!tů, ňedáni.h k!dú, étk!tri, pló
účelv oo ištčni! rám.iVÝše uved€nÝ.h akt V t

ANo / NE

VÉdeóiúda ů o zdralotnipo jštovně a ehó předáni ékaÁkému zaiízeni
V piípadě úlazů WiadU]i.ich neodk adné lékař5ké oš€tř€ní

ANo / NE

L]da]e o zdraVótniň 5t.V! ZpÉcováiíúdá]r] ó ždÉVótniň nebo p5ychjckém 5taw ditčte pro úiely
výchovného a psvcho os ckéhó oóladenstviško !

ANo / NE

jmeno, pii]neni, dát!ň př]hjáš€ní do so!těži poiádá.ý.h ]iiým 5!b]ekteň rež kmeno!o!
ško ou nebo ško ským zaiizeniň

ANo/NE

rÉéno, při]meni e ňa Za5iláni ]nlormaci o dórt!piých aktvtá.h škc]y 1napi besedy,
preientaČniakt Vlty, otéVie.é hód iy plo zá[onné 7á9l!pce)

ANo / NE

lelefonni čís]ó zákoniélio komun kace žémést.an.ú i[ó | se zékonným zá5tup.i V připadě
n.ňadá Ý.h Udá]osti ina.ř !iaž. nevo]ncst m móřádná s tuace)

ANo / NE

soc álni 5itě (facebook, žprá.óVá.i podoby ditěle poř z.Vánim a zveřejňoVánim údajú

í.togÉí í, Ý ceóžáziaffů ápód
ANo/NE

PrD Vv oUčeni pochybn.3ti uvádinrÉ, že soUh]as n.ni VViadoVán př zpracovani o5ob.i.h i]dajů V rám.] str!čný.n dóprovódných ]ní.lma.iv
t(k! a na WEb! !kóy zteie]néných r důVodu prcpaBJ.€ 5uiného cr.!jn; a šiicni p.Vidomi o !hodný.h, správni.h a 5uiný.h zpúsób€ch
spccacn5kéhc.ho!ánia mellidský.h vziahú V rám.]ško n Vy!ky vychovyíiffo!koni,Včetnézák]adnich dentlikačnich !dai! iákú V loz5ahu ]méno,
pi!meni,tiidJ.íako!épop5yňohou býtdcplovázenyloiosrJfiblz udéeného50uh]asu,VidyViakV piiméienémiřeá 5 přh ódnltim k oprjvnéném!
?á]m! ditéie obdobným ltua..ň móho! být preientace !ýlob[u a !ý+esů nkú s uvádérim rer.h rmen, Uveden. ]nfóliiace ]e nut.o Vid!
formu ovai nuŠně a osobni úda]e uVádér V př méřeniii ro^alr!i přtom zvaiovat, :da by 5ouéa5né nemohL! Zasahovai do soukromi dal!iclr osob
Žádosteň o úpravu č nJžen pub kolJný.h foto]]rafise lkoa vidy mu5i, [a:dopácné ] ž s oh]edenr na Vyle Uvedená plavda óchraiy soukroň,
VénoVJt a po5oud t důýódV žadatele, proč mu konkréiniíotoE.alle ýadi

souhjasposkytujipodobuškonido.há:kyňéhóditéted.VýleUvedenéikoyBy]sempo!čeno!Vý.hpláVech,zerménaoýémpláVU
te.to 5ouh as kdvko odvoal,ato beu udijridúlodi opráWpřistupuktéňtoúdarúň,práWnaje]chopEV!,otom,žeposkytnUtios.bnihoúda]e]e
dobrovo né, o práVu na 5dě e.' ciom, [télé ósobn úda]e byy zpra..Vá.V a k]J'iémJ úč€l! Dá a poiv[U], žE]sem by polaen o tom, že pokúd,]stinr
n€bosebUdui'ófr]ivái,ž.!|oJprovádi7pracovánic5.b.ichúdarú,kteréreVlózpólusoch13.óúsoukroméhoaosobnihožVota5Ubj.ki!údaJuíebo
v rozporu 5e žákóieň, zejména Fou li osobniúdaje nepře5né 5 oh]edem na úče jejrch zp€.ováni, mohu DožjdJi uvedené nniu.e ó vysÝéteni
požadovai ]nforma.e od pověřence pro ochlaiú olobnich úda]ů ikoniattni údale ]sou uvede.y na WeboÝých stránká.h lloiv], mohú poiadovat, óby
!toá ódnran á taktoVzn kÝ si;v nobo moh! podai niinost Llřadu plo ochlanu ojob.ich údajů bvlrw Uoou cu},

d.e


