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Baletní Škola Olomouc Irina Popova -spolek
sidlo.

Olomouc 77900 ul.Velkomoravská 509/59

(IČO

22853570

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),(dále jen „Souhlas“)
I. Při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) v naší škole používáme pouze řádně zvolené
postupy a též dostatečné způsoby zabezpečení OÚ, jelikož ochrana OÚ je jednou z našich klíčových priorit.
Zároveň zpracovávat OÚ mohou pouze vybraní zaměstnanci či spolupracovníci, jelikož máme zájem na
tom, abychom OÚ zpracovávali pouze důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu s novým
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.
II. Je důležité, abyste věděli, že při sběru, uchovávání a dalším zpracování Vašich OÚ na základě
tohoto souhlasu dochází ke zpracování OÚ v tomto rozsahu:
OÚ jméno a příjmení (včetně označení navštěvované třídy) žáků včetně vlastnoručního podpisu se
zpracovávají za účelem vystavení v prostorách školy, zveřejnění na webových stránkách školy, propagace
organizace a veřejné dokumentace školních akcí a další prezentace mimo prostory školy.
Mezi externí akce školy patří např. cestování do zahraničí či letecká přeprava apod. Kopie karty pojištěnce
je zpracovávána za účelem jejího uchování a poskytnutí lepší péče, přičemž potvrzení o bezinfekčnosti je
zpracováno za účelem evidence potvrzení o bezinfekčnosti. Pokud se dítě zúčastní mimoškolní akce nebo
zahraničního zájezdu je k účelu udělen souhlas v rozsahu zpracování jmenného seznamu včetně předání
přepravcům. K udělení souhlasu je také zapotřebí v případě zpracování seznamu žáků na soutěžích za
účelem evidence v rámci seznamu soutěžících.
E-mailová adresa zákonného zástupce je zpracována za účelem kontaktování zákonného zástupce,
marketingových sdělení, informací o výuce.
OÚ jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, zdravotní údaje a cestovní údaje se
zpracovávají za účelem zajištění externích akcí školy, tj. např. předávání OÚ dopravcům, ubytovatelům a
dalším.
Fotografie se uchovávají za účelem propagace školy, dokumentace školních akcí a publikace fotografií
široké veřejnosti např. prostřednictvím webových stránek školy.
Audio záznam hlasu z výuky a video záznam z výuky, prezentací nebo školních akcí, včetně jména,
příjmení a označení třídy se zpracovávají za účelem zveřejnění na webových stránkách školy, dalšího užití
na účely propagace školy, uchování a pozdějšího užití, lepší zpětné vazby žáka, publikování na webových
stránkách školy, užití propagaci školy a veřejné dokumentace školních akcí.
Tento souhlas se týká zpracování Vašich OÚ již dle nové legislativy EU pro zpracování OÚ – nařízení (EU)
2016/679 (GDPR).
Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním OÚ o Vašem nezletilém dítěti,
jehož jste zákonným zástupcem, a Vašich údajů jakožto zákonného zástupce k výše uvedeným účelům naší
školy.
Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu
školní docházky žáka ve škole .v skolny rok 2017/18. a následující 3 měsíce poté nebo do doby, dokud jej
neodvoláte.
Disclaimer: Tato příloha (dále „dílo“) byla navržena společností Goodking Education s.r.o. (dále „společnost“) ve spolupráci se zapsaným advokátem pro lepší orientaci v nařízení GDPR a souvisejících povinnostech,
není uzpůsoben možným individuálním požadavkům jednotlivých případů a společnost neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití. Dílo je výlučným autorským dílem společnosti a je chráněno
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a dalšími právními předpisy. Neoprávněným užitím tohoto díla porušujete
autorská práva a zároveň se dopouštíte trestného činu dle § 270 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku. Z důvodu ochrany právních nároků jsou záznamy o přístupu k dílu automaticky předávány společnostem
propojeným se společností. Pokračováním v užívání tohoto díla vyjadřujete s těmito záznamy váš souhlas. Dílo není oficiálním výkladem všech možných důsledků nařízení GDPR a představuje pouze obecnou
pomůcku zaměřenou na GDPR. Dílo nenahrazuje individuální posouzení ze strany specializovaných poradců, kteří se zaměřují na GDPR.

................................................................. (Jméno žáka) .................................................................. (Datum
narození)
SOUHLASÍM SE VŠÍM VÝŠE UVEDENÝM - ANO / NE (v případě, že nesouhlasíte se vším, můžete
vybrat na následující straně konkrétní účely)
………………………………………………………………. (Titul, jméno a příjmení zákonného zástupce)
………………………………………………………………. (adresa trvalého pobytu)
……………………………………………………………….(datum narození)
Datum, vlastnoruční podpis zák. zástupce
Osobní údaje:

Účely zpracování těchto osobních údajů v naší Souhl
organizaci se rozumí:
as*

Jméno a příjmení, včetně označení Zveřejnění na webových stránkách školy a další užití ANO
navštěvované třídy
za účely propagace organizace a veřejné dokumentace
NE
školních akcí
Práce žáků, případně včetně jména, Vystavení v prostorách školy
příjmení a vlastnoručního podpisu

ANO
NE

Práce žáků, případně včetně jména, Zveřejnění na webových stránkách školy nebo další ANO
příjmení a vlastnoručního podpisu
prezentace mimo prostory školy
NE
Datum narození

Evidence pro pojištění a soutěže

ANO
NE
ANO
NE

Kopie
karty
pojištěnce
dlouhodobé uchování
Potvrzení o bezinfekčnosti

pro Uchování karty zdravotní pojišťovny dítěte za účelem ANO
lepší péče
NE
Evidence potvrzení o bezinfekčnosti

ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE

Seznamy žáků na mimoškolních Za účelem zpracování jmenného seznamu včetně ANO
akcích a zahraničních zájezdech
předání přepravcům
NE
Seznamy žáků
olympiádách

na

soutěžích

a Pro evidenci na seznamech soutěží a olympiád je ANO
zapotřebí souhlasu
NE
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E-mailová
zástupce

adresa

zákonného Kontaktování
sdělení

zákonného

zástupce,

marketingová ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE

Fotografie – snímek obličej

Interní evidence bez zveřejnění pro doplnění profilu ANO
v informačním systému školy
NE

Fotografie s biometrickými údaji

Publikování na webových stránkách školy a užití na ANO
účely propagace školy a dokumentace školních akcí
NE
(technicky dostupné pouze zaměstnancům, ostatním
žákům a zákonným zástupcům)

Fotografie

Publikování fotek široké veřejnosti, např. na webových ANO
stránkách školy a užití na účely propagace školy a
NE
dokumentace školních akcí
ANO
NE

Audio záznam hlasu z výuky

Za účelem uchování a pozdějšího užití, pro lepší ANO
zpětnou vazbu pro žáka
NE

Audio/video
záznam
z výuky, Za účelem uchování a pozdějšího užití, pro lepší ANO
prezentací nebo školních akcí, zpětnou vazbu pro žáka
NE
evidence včetně jména a příjmení,
označení třídy
Audio/video
záznam
z výuky,
prezentací nebo školních akcí,
včetně jména a příjmení, označení
třídy

Publikování na webových stránkách školy, dalšího ANO
užití na účely propagace školy a dokumentace školních
NE
akcí (technicky dostupné pouze zaměstnancům,
ostatním žákům a zákonným zástupcům)

Audio/video
záznam
z výuky, Publikování fotek široké veřejnosti, např. na webových ANO
prezentací nebo školních akcí, stránkách školy a užití na účely propagace školy a
NE
včetně jména a příjmení, označení dokumentace školních akcí
třídy
ANO
Disclaimer: Tato příloha (dále „dílo“) byla navržena společností Goodking Education s.r.o. (dále „společnost“) ve spolupráci se zapsaným advokátem pro lepší orientaci v nařízení GDPR a souvisejících povinnostech,
není uzpůsoben možným individuálním požadavkům jednotlivých případů a společnost neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití. Dílo je výlučným autorským dílem společnosti a je chráněno
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a dalšími právními předpisy. Neoprávněným užitím tohoto díla porušujete
autorská práva a zároveň se dopouštíte trestného činu dle § 270 zákona č. 40/2009, trestního zákoníku. Z důvodu ochrany právních nároků jsou záznamy o přístupu k dílu automaticky předávány společnostem
propojeným se společností. Pokračováním v užívání tohoto díla vyjadřujete s těmito záznamy váš souhlas. Dílo není oficiálním výkladem všech možných důsledků nařízení GDPR a představuje pouze obecnou
pomůcku zaměřenou na GDPR. Dílo nenahrazuje individuální posouzení ze strany specializovaných poradců, kteří se zaměřují na GDPR.

NE
* nehodící škrtněte

