
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
dle nařříízeníí Evřopskeího pařlamentu a Rady (EU) 2016/679 a  (daí le jen ,,GDPR“)

Souhlasíím, aby spřaívce: 

Naízev ořganizace:                                               Mateřská škola Vsetín, Trávníky 1218
IČČ:                                                                             60042354
Adřesa síídla (daí le jen spřaívce):                      Trávníky 1218,  755 01 Vsetín .
daí le teízř  „SČkola“

zpřacovaíval osobníí uí daje o meím dííteř ti (subjektu uí dajuů ): 

Jmeíno popřř. jmeína a přřííjmeníí: 
Datum nařozeníí: 
Třvalyí  pobyt: 
a o meř  řodicři dííteř te, kteřyí  je uveden v řodneím listeř  dííteř te,

1. Jmeíno a přřííjmeníí: 
1. Datum nařozeníí: 
1. Třvalyí  pobyt: 
daí le řodicř 1 a
2. Jmeíno a přřííjmeníí: 
2. Datum nařozeníí: 
2. Třvalyí  pobyt: 
daí le řodicř 2

tento  souhlas  udeř luji  jednak  jako  zaíkonnyí  zaí stupce  dííteř te  za  dííteř  a  jednak  za  sebe  k níízře
uvedenyím uí cřeluů m zpřacovaíníí. 

Osobníí  uí daje  budou  zpřacovaívaíny  pouze  přo  uí cřel,  ke  kteřeímu  udeř luji  souhlas    (pokud  

souhlasíte, označte daný bod slovem ANO, pokud nesouhlasíte, označte daný bod slovem

NE)

přřevzetíí  kopie  řodneího  listu  a  vsřech  osobníích  uí dajuů ,  kteřeí  takovaí  kopie  obsahuje,  přo  uí cřel
oveřřřeníí totozřnosti dííteř te a uí dajuů  o neřm a jeho zaíkonnyích zaí stupcíích v řaímci zaípisu do mateřřskeí
sřkoly přo sřkolníí řok 2020/2021 a řříízeníí o zřaídosti o přřijetíí dííteř te ke vzdeř laívaíníí ve SČkole.  Tento
souhlas  se  tyíkaí  jen  teřch  osobníích  uí dajuů ,  kteřeí  jsou  obsazřeny  na  kopii  řodneího  listu  avsřak
k zaípisu a řříízeníí o přřijetíí jich neníí třřeba.

Na které osobní údaje se tento souhlas nevztahuje a proč? 
Tento  souhlas  se  nevztahuje  na  ty  osobníí  uí daje  obsazřeneí  v kopii  řodneího  listu,  kteřeí  SČkola
potřřebuje zíískat přo vedeníí řříízeníí o přřijetíí dííteř te ke vzdeř laívaíníí, a maí  k tomu tedy duů vod zalozřenyí
na plneřníí přaívníí povinnosti, to jsou:

 jmeíno a přřííjmeníí zřadatele (dííteř te), 
 datum nařozeníí, 
 míísto třvaleího pobytu, popřříípadeř  jinou adřesu přo dořucřovaíníí (podle § 19 odst. 3 

spřaívníího řřaídu), 
 podpis osoby, kteřaí  zřaí dost podaívaí  (v tomto přříípadeř  podpis zaíkonneího zaí stupce, kteřyí  

dííteř  přři podaíníí zřaí dosti zastupuje). 
S ohledem na zastoupeníí dííteř te jeho zaíkonnyím zaí stupcem cři jinou osobou k tomu opřaívneřnou 
jsou to daí le: 

 jmeíno a přřííjmeníí tohoto zaí stupce, 
 míísto třvaleího pobytu tohoto zaí stupce, popřříípadeř  jinou adřesu přo dořucřovaíníí. 
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Na jak dlouho tento souhlas uděluji?
Souhlas udeř lujete SČkole ode dne udeř leníí  tohoto  souhlasu do dne pominutíí  uí cřelu zpřacovaíníí.
UÚ daje z řodneího listu budou bez odkladu po dořucřeníí zřaí dosti o přřijetíí k přředsřkolníímu vzdeř laí -
vaíníí  v potřřebneím řozsahu vyuzř ity přo řříízeníí  o přřijetíí  a ihned po teí  bude kopie řodneího listu
zlikvidovaína - skařtovaína, ať jizř  byla poskytnuta v listinneí  cři elektřonickeí  podobeř .

Kdo bude správcem osobních údajů? 
Spřaívcem osobníích uí dajuů  osobníích uí dajuů  je SČkola. 

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí? 
Zavedli jsme obecneř  uznaívaneí  standařdy technickeí  a ořganizacřníí  bezpecřnosti a dalsříí  opatřřeníí
nezbytnaí  přo  dosazřeníí  souladu  s  přřííslusřnyími  přředpisy  a  nořmami  upřavujíícíími  zpřacovaíníí
osobníích uí dajuů . Vyzřadujeme takeí  po nasřich zameřstnancíích, aby tyto přavidla dodřzřovali v řaímci
svyích kazřdodenníích přacovníích aktivit.

Mohu souhlas kdykoliv odvolat? 
Ano,  souhlas  muů zřete  kdykoliv  odvolat  bez  jakyíchkoliv  sankcíí.  K  odvolaíníí  souhlasu  vyuzř ijte
kontaktníí  uí daje uvedeneí  vyísře. Odvolaíníí  souhlasu je uí cřinneí  ode dne dořucřeníí spřaívci. Vezmeřte
přosíím na veřdomíí, zře odvolaíníí vasřeho souhlasu nemaí  vliv na zaíkonnost jakeíhokoliv zpřacovaíníí
osobníích uí dajuů  přovaídeřneího na zaíkladeř  dřřííve udeř leneího souhlasu přřed jeho odvolaíníím z vasříí
střany.

Dále Vás informujeme o Vašich právech, zejména:
(i) pozřadovat od spřaívce cři zpřacovatele přříístup k osobníím uí dajuů m podle cřl. 15 

Nařříízeníí, 
(ii) přaívu na opřavu nebo vyímaz osobníích uí dajuů  podle cřl. 16 a 17 Nařříízeníí, 
(iii) přaívu vzneíst naímitku přoti zpřacovaíníí osobníích uí dajuů  a přaívu podat stíízřnost 

u UÚ řřadu přo ochřanu osobníích uí dajuů  jakozř to dozořoveího ořgaínu, 
(iv) přaívu na omezeníí zpřacovaíníí podle cřl. 18 Nařříízeníí  
(v) přaívu na přřenositelnost osobníích uí dajuů  podle cřl. 20 Nařříízeníí.

Souhlas se zpřacovaíníím se tyíkaí  zpřacovaíníí  osobníích uí dajuů ,  k jejichzř  zpřacovaíníí  neníí  daín jinyí
zaíkonnyí  duů vod. 

V _____________, dne: ________________2020

---------------------------------------------                          ---------------------------------------------
       podpis řodicře 1                                                                      podpis řodicře 2
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