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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Já, níže podepsaná/podepsaný stvrzuji, že souhlasím či nesouhlasím se zpracováním vyjmenovaných 
osobních údajů mého (mně svěřeného) dítěte, které se vzdělává v Mateřské škole Luhačovice, okres 
Zlín, příspěvková organizace, Komenského 301, 763 26 Luhačovice. 
 
Nesouhlas se zpracováním osobních údajů dítěte či zákonného zástupce nemůže být důvodem 
k neposkytnutím služby – mohou však poskytování služby zkomplikovat. 
 
 
Subjekty údajů 
 
Dítě 
Jméno, příjmení:  

 
Datum narození:  

 
Trvalé bydliště:  

 
 
Matka/zákonný zástupce 
Jméno, příjmení: 
 

 

Trvalé bydliště (pokud se liší): 
 

 

 
Otec/zákonný zástupce 
Jméno, příjmení: 
 

 

Trvalé bydliště (pokud se liší): 
 

 

 
Trvání souhlasu 
 
Tento souhlas se uděluje na dobu trvání předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole Luhačovice. 
 
 
Poučení 
 
V souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů je nezbytné pro všechna 
zpracování, pro která neexistuje právní základ nebo oprávněný zájem, získat souhlas subjektu údajů, 
případně jeho zástupce. Tento souhlas lze kdykoliv a bez udání důvodu vzít zpět. 
 
 
Účely zpracování 
 
Jednotlivé účely zpracování definují důvody ke zpracování osobních údajů (jejich shromažďování, 
využití a uložení). Detailní informace o jednotlivých činnostech zpracování poskytne subjektu údajů 
škola při shromažďování údajů. 
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(Nehodící se škrtněte) 
 
Účel zpracování: 
Rozdělení dětí do tříd, souhlas s plaváním, souhlas se saunováním, vybírání hotovosti, 
souhlas s účastí na akcích mimo MŠ, přidělení značky, zjišťování docházky na dobu prázdnin 
 
Zpracovávané osobní údaje: 
Seznam dětí - jméno a příjmení dítěte 

 
souhlasím 

 
nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Kontakt na rodiče (zákonné zástupce) pro účely organizace výchovy a vzdělávání v MŠ 
 
Zpracovávané osobní údaje: 
Seznam dětí, telefonní číslo, adresa 

 
souhlasím 

 
nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zveřejnění fotografie, videa za účelem prezentace školy (webové stránky školy, tablo, místní 
TV vysílání, třídní fotografie) 
 
Zpracovávané osobní údaje: 
Fotografie, video, jméno, škola, třída 

 
souhlasím 

 
nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Předání osobních údajů rodičů (zákonných zástupců) dítěte za účelem možného kontaktování 
při úrazu či zdravotních potížích. 
 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, telefonní číslo 

 
souhlasím 

 
nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Předání údajů dítěte spolupracujícím organizacím (DDM, PŠ UH) 
 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení dítěte 

 
souhlasím 

 
nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zpracování a uložení informací o zdravotním stavu dítěte (u dětí se zdravotními problémy), 
který ovlivňuje jejich zapojení do běžného chodu školy, resp. třídy 
 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní informace dítěte 

 
souhlasím 

 
nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Zaznamenávání a využívání seznamu osob pověřených vyzvedáváním dítěte 
 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno, příjmení dítěte. 
Jméno, příjmení, bydliště pověřené osoby. 

 
souhlasím 

 
nesouhlasím 

Účel zpracování: 
Projevy osobní povahy dítěte za účelem prezentace a propagace školy a informování o 
aktivitách výchovné práce a aktivit školy (výtvarné práce dětí) 
 
Zpracovávané osobní údaje: 
Jméno dítěte 

 
souhlasím 

 
nesouhlasím 

Účel zpracování:  
Zpracování a uložení informací o bankovním spojení rodiče (zákonného zástupce) pro 
evidenci bezhotovostních plateb stravného a úplaty za předškolní vzdělávání 
 
Zpracovávané osobní údaje: 
Seznam dětí, jméno, příjmení, bankovní spojení rodiče (zákonného zástupce) 

 
 

souhlasím 
 

nesouhlasím 

 
 
………………………………………………….  ………………………………………………….. 
podpis matky (zákonného zástupce)   podpis otce (zákonného zástupce) 
 
 
V Luhačovicích dne ………………… 
 


