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Zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu zákonného zástupce   

Se zpracováváním pro následující účely můžete vyjádřit svobodný souhlas. Tento souhlas můžete v souladu s GDPR kdykoliv 

odvolat a naše organizace následně data spojená se souhlasem v co nejkratším časovém úseku zlikviduje. Souhlas udělujete 

s účinností dnem podpisu po dobu povinné školní docházky. Souhlas v bodě 3 a 4 do odvolání.  
Z pozice subjektu údajů Vám a Vašemu dítěti náleží práva stanovená v čl. 15 až čl. 22 GDPR. Jmenovitě se jedná o následující 

práva:  
a) právo na přístup k osobním údajům  
b) právo na opravu osobních údajů  
c) právo na výmaz a právo být zapomenut  
d) právo na omezení zpracování   
e) právo na přenositelnost osobních údajů  
f) právo vznést námitku  
g) právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování  
V případě dotazů neváhejte kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na telefonním čísle 312 604 445, případně 

na e-mailové adrese poverenec@mestokladno.cz.   

  

Název organizace: ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323  

IČ: 61894605  

Adresa sídla (dále jen správce) : Doberská 323, Kladno  

zpracovával osobní údaje o mém dítěti:   

Jméno a příjmení:   

Datum narození:   

tento souhlas uděluji jako zákonný zástupce k níže uvedeným účelům zpracováním  

Jméno a příjmení:   

Datum narození:   

  

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro tyto účely, ke kterým uděluji souhlas (zvolenou variantu zaškrtněte křížkem 

nebo označte)  

1. Školní výlety, exkurze, olympiády, soutěže, školy v přírodě, lyžařské kurzy, ekologická praktika, výuka 

plavání a další mimoškolní akce (seznamy a výsledky žáků). 

 
2. Zasílání informací e-mailem o akcích pořádaných školou v roli organizátora nebo partnera.  

 
3. Prezentace fotografií a videí zachycující dítě při realizaci školních aktivit a jiných činností a portrétní 

fotografie tříd na webu organizace  

 
4. Prezentace fotografií, výkresů nebo jiných uměleckých výtvorů umístěných v areálu školy a na webových 

stránkách školy 

 
5. Prezentace fotografií, výkresů nebo jiných uměleckých výtvorů v tisku a jiných médií (Odvolání možné jen 

před publikováním v médiích) 

 

V Kladně                                 Dne:                                                                          ____________________  

                    podpis zákonného zástupce  

Ano     Ne 

Ano     Ne 

Ano     Ne 

Ano     Ne 

Ano     Ne 
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ZMOCNĚNÍ K ODVÁDĚNÍ DÍTĚTE POVĚŘENOU OSOBOU Z MATEŘSKÉ ŠKOLY JINOU 
POVĚŘENOU OSOBOU  

V souladu s ustanovením první hlavy zákona č. 94/63 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, která 

upravuje rodičovskou zodpovědnost, a v návaznosti na  
 § 5, odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání  

  
Jméno dítěte______________________________ datum narození__________________  

Bydliště__________________________________________________________________  
  

V případě, že chcete zmocnit osobu k vyzvedávání dítěte ze školky, vyplňte prosím níže její identifikační údaje, 

na jejichž základě můžeme osobu bezpečně identifikovat při přebírání dítěte.  Osoba:*  

Osoba:*  

Osoba:*  

Osoba:*  

Osoba:*  

Osoba:*  

Osoba:*  

Osoba:*  

* např. 

babička, přítel, atp.   

  

Rodiče prohlašují, že právní úkon, jímž příbuzného (známého) či sourozence pověřují, je k jeho intelektuální a 

mravní vyspělosti přiměřený a od převzetí dítěte přebírají veškerou zodpovědnost.   

  
Datum_________________         podpisy rodičů:_________________________  

  
Vyhláška č.  14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 5 odst. 1  
Péče o zdraví a bezpečnost dětí  

Právnická osoba, která vykonává činnost MŠ, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagog. pracovník 

převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagog. pracovník předá 

jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě osobě lze jen na základě písemného pověření 

vystaveného zákonným zástupcem dítěte.  

  Jméno:  

Jméno:  

Jméno:  

Jméno:  

Jméno:  

Jméno:  

Jméno:  

Jméno:  

  Příjmení:  

Příjmení:  

Příjmení:  

Příjmení:  

Příjmení:  

Příjmení:  

Příjmení:  

Příjmení:  

  Datum  
narození:  
Datum  
narození:   
Datum  
narození:  
Datum  
narození:  
Datum  
narození:  
Datum  
narození:  
Datum  
narození:  
Datum  
narození:  
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