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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
VČETNĚ POUČENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023

Já, níže podepsaný/á (zákonný zástupce)

Jméno a příjmení:

  Bytem:

  Telefom a e-mail: 

(dále jen „Subjekt údajů”)
uděluji tímto společnosti Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace, se sídlem 
Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec, IČO: 64040445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl Pr, 
vložka 585, emailový kontakt: info@zusliberec.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů a 
osobních údajů mého syna/dcery, a to za níže uvedených podmínek a dále beru na vědomí
informaci bodu 1.:

Jméno a příjmení syna/dcery: 

        Narozen/a:

      Bytem:

Beru na vědomí, že pokud škola zjistí projevy virového onemocnění mého dítěte v době
nebo před vyučování, dostavím se neprodleně (nebo mnou pověřená osoba) do školy a
proti podpisu vyzvednu své dítě ze „školní marodky“. 

Beru na vědomí, že Správce na základě § 28 zák. č. 561 / 2005 Sb. zpracovává a eviduje následující osobní údaje 
žákyně / žáka a předkládá platné znění školního řádu:
 jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu, datum 
zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, údaje zprávy o zdravotní způsobilosti 
ke vzdělávání a o zdravotních potížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, zdravotní a sociální znevýhodně-
ní, jméno a příjmení zákonných zástupců, jejich místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické 
a e-mailové spojení. Dále beru na vědomí obsah školního řádu, který je zveřejněn na webu školy a v tištěné podobě 
umístěn v čekárně hlavní budovy ZUŠ Liberec.

Potvrzení o přebírání zodpovědnosti a s orientačním testováním žáka na přítomnost OPL

 Osobní údaje, které budou dále zpracovány:
• Fotografie, audia a videa dítěte pořízené Správcem v rámci vyučovacího procesu a akcí pořádaných Správcem.
• Fotografie, audia a videa dítěte pořízené Subjektem údajů v rámci vyučovacího procesu a akcí pořádaných 
 Správcem nebo z jiných akcí.
• Výsledky ze soutěží a přehlídek - jm   ení, trvalé bydliště a rok narození.
• Programy nebo programové brožury interních večerů, koncertů, vystoupení, výstav a přehlídek – jméno, příjmení,  
 popis činnosti (skladby, tance), studijní zaměření a ročník studia. 
• Autorství literárních a výtvarných prácí - jméno, příjmení, studijní zaměření, ročník studia a věk.
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V průběhu celého školního roku přebírám za své dítě odpovědnost v momentě,
kdy opustí po výuce nebo na základě prokazatelné omluvenky budovu školy.

ANO – NE *

V průběhu celého školního roku souhlasím s možností orientačního testování
přítomnosti návykových látek v organismu dítěte, existuje-li dle zjištění
pedagogického dohledu důvodné podezření na požití návykové látky a možného
ohrožení zdraví. Testování na přítomnost alkoholu se provádí pomocí dechové
zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin. 

ANO – NE *

1.

2.

3.



* Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů**, že výše uvedené 
osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

Doba zpracování osobních údajů je:
• Osobní údaje dítěte a jeho zákonného zástupce budou Správcem zpracovávány:
bod 1. dle platné legislativy
bod 2. po dobu aktuálně probíhajícího školního roku
bod 3. po dobu školní docházky dítěte u Správce s výjimkou údajů uložených v kronice, výročních
zprávách a publikacích, propagačních a informačních materiálech. 

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
• Zpracovávané osobní údaje ve výše uvedených bodech tohoto souhlasu nebudou poskytnuty
žádným třetím stranám, s výjimkou třetích stran, které mají zákonný nárok na tyto informace a
s výjimkou třetích stran uvedených v bodě 5. tohoto souhlasu. 

• Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených 
podmínek
v listinné a elektronické podobě.
• Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je uveden v části 4. „Účelem zpracování osobních údajů je“. Bez
souhlasu Subjektu údajů se zpracováním osobních údajů není možno ze strany Správce naplnit předmět účelu 
zpracování
osobních údajů.
• Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
• Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů – Ing. Bc. Jiří Kubela, e-mail: gdprposouzeni@outlook.cz
• Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.
• Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než 
výše
uvedeným třetím osobám.
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro 
ochranu
osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 

* nehodící se škrtněte.

ANO je vyjádření k SOUHLASU se zpracováním osobních údajů pro uvedený účel.
NE je vyjádření k NESOUHLASU se zpracováním osobních údajů pro uvedený účel zpracování. 

V                                   dne
            Podpis/y Subjektu údajů – zákonného zástupce

Účelem zpracování osobních údajů z bodu 3. je:

Stránka 2 z 2

Fotografie, audia a videa dítěte pořízené Správcem budou použity pro účely
propagace školy a zdokumentování školní činnosti na webových stránkách,
monitorech a nástěnkách v budově školy nebo na plakátech Správce. 

ANO – NE *

Fotografie, audia a videa dítěte budou použity k prezentaci školy v tištěných,
audio a audiovizuálních médiích (noviny, rozhlas, televize, internet). 

Fotografie a videa pořízené Subjektem údajů (zákonným zástupcem dítěte) budou
použity k prezentaci školy na webových stránkách, monitorech a nástěnkách
v budově školy nebo na plakátech Správce. 

ANO – NE *

ANO – NE *

Výsledky ze soutěží a přehlídek budou použity k prezentaci školy na webových
stránkách, monitorech a nástěnkách v budově školy nebo v tištěných, audio a
audiovizuálních médiích. 

ANO – NE *

Literární a výtvarná díla budou použita k prezentaci školy na webových stránkách,
monitorech a nástěnkách v budově školy, tištěných programech interních večerů,
koncertů a informačních textech nehudebních oborů nebo na plakátech Správce.

ANO – NE *

4.

5.

6.




