Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, Litoměřice, IČO 46773410

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE A ŽÁK
Jako zákonný zástupce dávám Základní umělecké škole Litoměřice svůj souhlas ke shromažďování, zpracovávání a evidenci
osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém dítěti ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR.
Datum narození:

Jméno a příjmení dítěte:

Souhlasím s
o využitím fotografií, videí, zvukových nahrávek a žákovské tvorby za účelem prezentace
školy a její činnosti (např. na webových stránkách Základní umělecké školy Litoměřice
a Města Litoměřice, v propagačních materiálech školy, v médiích, ve výroční zprávě
školy)

ANO

NE

o využitím osobních údajů žáka při organizování akcí - soutěží, soutěžních přehlídek,
výstav, mimoškolních akcí a zahraničních zájezdů hudebních, tanečních a divadelních
vystoupení (jedná se o seznamy žáků, programy koncertů či představení, výsledkové
listiny);
o uvedením osobních údajů na přihlášce (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, email, číslo mobilního telefonu) v případě členství ve spolku Klub přátel ZUŠ Litoměřice;
o uvedením jména, studijního zaměření, ročníku, kontaktů na zákonného zástupce
a hodnocení výsledků vzdělávání žáka v žákovské knížce, kterou bude mít žák během
školního roku u sebe;
o zpracováním údajů o zdravotním stavu mého dítěte za účelem zajištění jeho bezpečnosti
a zdraví při akcích školy;

o zpracováním údajů o speciálních vzdělávacích potřebách mého dítěte
o využitím mých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresu, číslo mobilního telefonu
a e-mail) za účelem zajištění bezpečnosti žáka a organizace výuky.
NEVYHOVUJÍCÍ ŠKRTNĚTE KŘÍŽKEM.

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro
jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů
nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před
neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.
Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu
přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení
o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím
nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo
zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Jméno a příjmení zákonného zástupce

Datum a místo udělení souhlasu:

Podpis:

V případě odvolání souhlasu platí, že odvolání nemá účinky zpětně a nebude se týkat zpracování, které bylo na základě
platného souhlasu učiněno až do momentu jeho odvolání. Zpracování od okamžiku do odvolání je zákonné.

