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Souhlas se zpracováním osobních údajů při školní a mimoškolní činnosti 

Mateřské školy Kopřivnice jako správce osobních údajů zpracovávají osobní údaje jen zákonným způsobem a 

veškeré osobní údaje související a nutné pro vzdělávání dětí jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 

561/2004 Sb. (školský zákon) a platnou legislativou na ochranu osobních údajů. Pro přirozený rozvoj dítěte 

školka realizuje nebo se zúčastňuje aktivit nad rámec zákonného vzdělávání jako jsou sportovní soutěže, 

kulturní vystoupení, vzdělávací výlety, při kterých dochází ke zpracovávání níže uvedených kategorií 

osobních údajů potřebných pro organizování, zabezpečení aktivity a pro informační účely a propagaci školky.  

Kategorie zpracovávaných osobních údajů a účely zpracování. 

Dávám – nedávám svůj souhlas s pořizováním videozáznamů sloužících ke vzdělávacím účelům, 

zveřejňování výtvarných prací a fotografií z akcí školky i mimoškolní činnosti v propagačních materiálech 

školy, včetně internetových stránek, a pro jiné účely související s běžným chodem školy.  

Dávám – nedávám svůj souhlas s identifikačními údaji: jméno, příjmení dítěte při zveřejnění pořadí umístění 

MŠ a dětí v soutěžích ve výsledkové listině. 

Dávám – nedávám svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických 

jevů a prevence vývojových obtíží pracovat speciální pedagog, logoped, logopedický asistent. Jedná se 

především o logopedický screening, screening zrakových vad, screening sluchových vad, screening projektu: 

„Podporujeme nadané děti v MŠ“ a získávání podkladů pro posouzení školní zralosti. O každém šetření, které 

se bude týkat mého dítěte, budu ze strany mateřské školy informován. 

Kategorie příjemců osobních údajů. 

Mateřské školy Kopřivnice. Zřizovatel Město Kopřivnice. Pojišťovny. Fotografové. Právní subjekty zajišťující 

organizaci školních a mimoškolních aktivit. Zpracovatelé osobních údajů pověřeni školkou na základě řádné 

zpracovatelské smlouvy dle platné legislativy. 

Doba poskytnutí souhlasu 

Souhlas se poskytuje na dobu určitou a tou je doba, po kterou dítě navštěvuje školku + 2 roky na vypořádání 

osobních údajů dle legislativy. V případě videozáznamů a fotografií pro propagaci školky a evidenci 

sportovních a jiných výsledků je doba stanovena na dobu existence právní subjektivity školy. 

Práva poskytovatele osobních údajů. 

Jako zákonný zástupce dítěte máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nezaniká právo 

správce na zpracovávání výše uvedených osobních údajů před odvoláním souhlasu. Další Vaše práva, zákonné 

důvody, zásady zpracovávání osobních údajů a jejich zabezpečení na naší škole naleznete na našich webových 

stránkách http://skolky.koprivnice.org/rs/. 

Já níže podepsaný(á) jako zákonný zástupce dítěte svým podpisem dávám souhlas se zpracováváním výše 

uvedených osobních údajů dítěte za výše uvedených podmínek. Zároveň svým podpisem potvrzuji, že 

v okamžiku podpisu tohoto souhlasu jsem právoplatným zákonným zástupcem dítěte.   

 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………Datum narození: ………………………… 

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

V ...................................... dne .......................................     ………………………………………...   

                          podpis zákonného zástupce dítěte 

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

V ...................................... dne .......................................     ………………………………………...  

                          podpis zákonného zástupce dítěte 

 

http://skolky.koprivnice.org/rs/

