STŘEDNÍ ŠKOLA
512 51 Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213,
příspěvková organizace
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Jako zákonný zástupce/plnoletý žák/* dávám souhlas Střední škole, Lomnice nad Popelkou, Antala
Staška 213, příspěvkové organizaci (dále jen „škole“) ke shromažďování, zpracování a evidenci
osobních údajů a osobních citlivých údajů o
žákovi ___________________________________________________ nar. __________________
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů „GDPR“ k datu účinnosti (25. května 2018)
a směrnice školy k ochraně osobních údajů. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch
osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a školského zařízení (domov mládeže – je
součástí školy) a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu:
- pořádání školních a mimoškolních akcí a zahraničních zájezdů (výlety, exkurze, výchovně
vzdělávací programy, lyžařské kurzy, sportovně turistické kurzy a další …)
- organizování soutěží a olympiád (vč. sportovních)
- pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech školy, včetně webu
školy, na tablu školy, v tisku – za účelem propagace školy (fotografie s vysvětlujícím
komentářem)
- kontakt na zákonné zástupce – není-li shodný s adresou žáka (jméno, příjmení, adresa, telefonní
číslo)
- písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy
a informování o aktivitách školy (seminární nebo ročníkové práce, výrobky žáků na výstavách –
s vysvětlujícím komentářem)
- použití fotografie žáka do interního informačního systému školy (Bakaláři)
Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte/mé osoby/* na této škole a na zákonem
stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole,
která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším
osobám a úřadům.
Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez
udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí
osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány
a k jakému účelu.
Dále potvrzuji, že jsem poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo
zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého
a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat o vysvětlení, požadovat, aby správce
nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Jméno zákonného zástupce/plnoletého žáka ____________________________________________
V ___________________ dne ____________________________ Podpis ____________________
/* nehodící text škrtněte

GENERÁLNÍ SOUHLAS

Jméno a příjmení žáka:
Obor studia:

PORADENSKÉ SLUŽBY
V průběhu docházky do školy mohou být vašemu dítěti poskytovány poradenské služby školních
poradenských pracovníků. Jedná se o služby školního metodika prevence a výchovného poradce.
Jedná se o služby v základní poradenské rovině a rozsahu.
Školní metodik prevence (jedná se o služby v oblasti primární prevence užívání návykových látek,
předcházení šikaně, poradenství v případě problémů s chováním). Veškerá činnost školního
metodika prevence je popsána ve školním Minimálním preventivním programu (dostupném na
www.skola-lomnice.cz ) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách. V případě vašeho
nesouhlasu nebude školní metodik prevence vašemu dítěti poradenské služby poskytovat a to ani
v případě, když o ně dítě požádá.
Výchovný poradce (jedná se o kariérové poradenství, odbornou pomoc při integraci žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, péče o děti školně neúspěšné apod.). Veškerá činnost
výchovného poradce je popsána v Plánu výchovného poradenství (dostupném na www.skolalomnice.cz) a ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poradenských službách. V případě vašeho nesouhlasu
nebude výchovný poradce vašemu dítěti poradenské služby poskytovat a to ani v případě, když o ně
dítě požádá.
Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do SŠ Lomnice n.P., mu byly
poskytovány služby školního metodika prevence. (Váš souhlas – nesouhlas, můžete kdykoliv
v průběhu školní docházky změnit).
Souhlasím s tím, aby po celou dobu docházky našeho dítěte do SŠ Lomnice n.P., mu byly
poskytovány služby výchovného poradce. (Váš souhlas – nesouhlas, můžete kdykoliv v průběhu
školní docházky změnit).
V

dne:

Podpis zákonného zástupce:

Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu
našeho dítěte po celou dobu docházky našeho dítěte do školy, existuje-li důvodné podezření na
požití návykové látky a možnost ohrožení jeho zdraví.
V

dne:

Podpis zákonného zástupce:

