
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, 
příspěvková organizace, IČ 18383874 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
 

V případě nezletilého prosíme o vyplnění níže uvedených údajů: 
 

Já, níže podepsaný ……………………………………., nar. ……………………….., bytem ………………………….., 

jako zákonný zástupce žáky/žákyně ………………….……………………………., nar. …………………………, bytem 

………………………………………………………………………………..,  uděluji tímto souhlas výše uvedené škole 

aby zpracovávala níže uvedené osobní údaje k těmto účelům: 

 
V případě zletilého žáka prosíme o vyplnění níže uvedených údajů:  
 

Já, níže podepsaný ……………………………………., nar. ……………………….., bytem …………………………..,  

uděluji tímto souhlas výše uvedené škole aby zpracovávala níže uvedené osobní údaje k těmto účelům: 

 

 
Osobní údaj 
 

 
Účel zpracování 

 
Souhlas *ANO-NE 

 
Jméno a příjmení žáka, adresa bydliště, 
třída, telefonní číslo žáka či zákonného 
zástupce, mail žáka či zákonného 
zástupce, pojišťovna, pro pojištění a při 
výjezdu do ciziny i rodné číslo a číslo 
pasu či jiného dokladu totožnosti  

 
Organizování mimoškolních a 
zahraničních zájezdů – např. 
exkurzí, výměnných pobytů, 
vzdělávacích a zotavovacích akcí 
pro potřeby ubytování, stravování, 
dopravy, programu, služeb, 
cestovního pojištění nad rámec 
běžného pojištění apod. 

 
ANO / NE  * 

 
Jméno a příjmení žáka, datum narození, 
třída 
 

 
Zajištění školních a mimoškolních 
akcích ( např. soutěže, olympiády, 
sportovní, umělecké, vzdělávací a 
kulturní akce) – soupisky, přihlášky 
apod. 

 
ANO / NE  * 

 
Jméno a příjmení žáka, třída, dosažené 
výsledky 

 
Informování o školních a 
mimoškolních akcích – propagační 
účely školy (např. soutěže, 
olympiády, sportovní, umělecké, 
vzdělávací a kulturní akce) a jejich 
výsledcích na webu školy, školních 
publikacích, školním časopisu, 
nástěnkách a jiných dostupných 
prostorách ve škole a v tisku 
(noviny, 
časopisy) 

 
ANO / NE  * 

 
Fotografie žáka 
 

 
Pořizování fotografií -  propagační 
účely školy - školní i mimoškolní 
akce (soutěže, olympiády, 
sportovní, umělecké, vzdělávací, 
kulturní akce apod.) 
 
Zveřejnění fotografie – propagační 
účely školy, např. na webových 
stránkách školy, ve školních 
publikacích (ročenky, almanachy a 
pod), ve školním časopisu, na 
nástěnkách ve škole apod., 
v novinách a v časopisech 
 

 
ANO / NE  * 
 
 
 
 
 
ANO / NE  * 



 

 
Audio a video záznam žáka 

 
Pořizování záznamu –  propagační 
účely školy např. školní i 
mimoškolní akce (soutěže, 
olympiády, sportovní, umělecké, 
vzdělávací, kulturní akce apod.) 
 
Zveřejnění záznamu – propagační 
účely např. na webových stránkách 
školy, ve škole aj. 

 
ANO / NE  * 
 
 
 
 
 
ANO / NE  * 

 
Fotografie žáka, jméno a příjmení žáka 

 
Poskytnutí osobních údajů a 
fotografie pro vydání studentského 
průkazu 
 

 
ANO / NE  * 

 
Jméno a příjmení žáka, třída 

 
Zveřejnění výtvarných a literárních 
děl žáků na výstavách a přehlídkách 

 
ANO / NE  * 

* Nehodící se škrtněte 
 

Tento souhlas je udělován na dobu docházky žáka/žákyně do školy nebo do odvolání 
souhlasu.  
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
 

Tímto jsem informován/informována a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené 
osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není 
dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat 
souhlas mohu kdykoli písemně [resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce], a to bez 
jakýchkoli vícenákladů a následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. V tomto 
případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by 
Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se mnou. Tímto 
rovněž není dotčeno mé právo požadovat výmaz i těchto osobních údajů, které se mě týkají a jsou stále v držení 
Správce.  
 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ  
 

Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.  
 
Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním 
úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným 
subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.  
 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ  
 

Jsem tímto informován/informována o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi 
automatizovaného zpracování, ani profilování.  
 

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ  
 

Tímto jsem informován/informována o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování.  
 

KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE  
 

V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně 
stížností se lze obrátit na Správce zastoupeného irena.hotova@skolavdf.cz. 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU  
 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze 
obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: 
posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.  
 
 

mailto:irena.hotova@skolavdf.cz


Souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či 
jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Jde o aktivní a dobrovolný projev vůle 
subjektu údajů, ke kterému nesmí být nucen.  
 
Souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat. Souhlas se 
vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát. Nikoli vždy odvolání souhlasu znamená 
povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou 
osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný 
právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů.  
 
 
 
 
Ke zpracování OÚ dítěte je nutné získat souhlas jeho zákonného zástupce.  
 
 
V …………………………………………………………. dne ……………………. 
 
 

 
Subjekt údajů (žák/žákyně) 
 

 
Jméno a příjmení 

 
podpis 

 
Zákonný zástupce žáka/žákyně* 
 

 
Jméno a příjmení 

 
podpis 

 
Zákonný zástupce žáka/žákyně* 
 

 
Jméno a příjmení 
 

 
podpis 

 
* Nehodící se škrtněte  
U nezletilých žáků, svěřených rozhodnutím soudu do péče jednoho rodiče, poskytuje souhlas tento rodič.   
U nezletilých žáků, svěřených rozhodnutím soudu do střídavé péče obou rodičů, poskytují souhlas oba rodiče. 
U ostatních nezletilých žáků poskytují souhlas oba rodiče. 


