
                                SOUHLAS S POSKYTOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji  Základní  škole a Mateřské škole Andělská Hora, okres
Bruntál se sídlem Andělská Hora 215, Andělská Hora, 793 32, IČO: 70645558 (dále jen „Škola“) pracoviště:
Mateřská škola ve Světlé Hoře, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních
údajů, a to pro níže stanovené účely.

Umístění osobního údaje Účel zpracování ANO          NE
Jméno a příjmení dítěte Vystavené výtvarné práce dětí, značky dětí –

šatna MŠ, školní vitrína, místní tisk, obecní
zpravodaj,  nástěnky,  propagační  materiály,
ročenka školy, označení osobních věcí dítěte,
evidence  účasti  na  školních  akcích,  školní
výlet,  školní  kronika,  nabídka  výchovně  –
vzdělávacích materiálů.

ANO          NE

Jméno  a  příjmení  dítěte  +
telefonní  číslo  zákonného
zástupce

Nástěnky  –  třídy  –  dostupnost  v případě
náhlé  změny  zdravotního  stavu  dítěte,
služební mobil MŠ

ANO           NE

Jméno  a  příjmení  dítěte  s jeho
zdravotním omezením

Nástěnky  třídy,  nástěnka  –  kuchyň  –  pro
prevenci  a  okamžitou  reakci  na  změnu
zdravotního stavu dítěte

ANO           NE

Fotografie  dítěte,  video  záznam,
zvukový  záznam  na  webových
stránkách  školy,  školní  kronice,
místním  tisku,  jméno  a  příjmení
dítěte, třída.

Internetové  stránky  školy,  soukromá  FB
skupina  školky,  televize, obecní  zpravodaj,
nástěnky  v budovách  škol  a  školky,  akce
pořádané školou a školkou jako je – Hasiči,
Podzimníček,  Canisterapie,  projektové  dny,
Policie ,Záchranka, Myslivci, Divadla v MŠ,
Vánoční  besídka,  Vítání  občánků,  Vánoční
tvoření,  Karneval,  Velikonoční  tvoření,
Besídka  ke  Dni  matek,  Akademie,  Školní
výlet,  Rozloučení  s předškoláčky  a
Vystoupení pro seniory.

ANO            NE

Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších  předpisů,  a  Obecného  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů  (2016/679).  Škola  je  oprávněna
zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů. Svým
podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Školou informován o svých právech a povinnostech. Dále
prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela
dobrovolné a tímto prohlašuji, že souhlas uděluji při plném vědomí, bez jakéhokoliv nátlaku. Souhlas je platný
po dobu docházky dítěte do MŠ. Pro fotografie je souhlas neomezen.

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………… nar:………………………………….

Trvale bytem:                                                                                                                                    

Zastoupen:

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:……………………………………………...............

Trvale bytem:……………………………………………………………………………………….

Ve Světlé Hoře dne:……………………… ……………………………………..
Podpis zákonného zástupce dítěte


