
       Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová-lázně  
    Lipová-lázně 458, okres Jeseník, PSČ 790 61, e-mail: info@oulipova.cz, tel.: 584 459 330 
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů zletilých a nezletilých žáků  
 
Jméno a příjmení  žáka, třída:  
 
........................................................................................................................................... 
 
*Jméno a příjmení zákonného zástupce u nezletilých žáků:  
 
........................................................................................................................................... 
*uvádí se pouze v případě žáků mladších 18 let  
 
Správce osobních údajů: Střední škola  řemesel a Odborné učiliště Lipová-lázně, Lipová-lázně 458, 
790 61 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr.Pavla Tovaryšová, e-mail: tovarysova@oulipova.cz 
Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 ze dne 26. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (Nařízení GDPR). 

 
Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby škola v souvislosti se zajištěním vzdělávání zpracovávala osobní 
údaje mého syna/dcery pro následující účel:  

 Pořizování a následné zveřejňování  fotografie, zvukových a obrazových záznamů osoby žáka  
v prostředí  internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek, sociálních sítí (např. 
Facebook, Instagram) a v tištěných materiálech školy za účelem prezentace její činnosti.  

               Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu vzdělávání žáka a pro účely 
               prezentace školy a její historie do odvolání. 
 
                                                                                                                souhlasím             nesouhlasím 

 

 Se zpracováním osobních a kontaktních údajů v rozsahu (nad rozsah stanovený příslušnými 
právními předpisy, zejména zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 28 vyhláška č. 364/2005 
Sb. a další): číslo občanského průkazu žáka, zdravotní pojišťovna žáka, národnost, případně 
jméno a příjmení, bydliště, telefon, e-mail a jiné oprávněné osoby pro informace o vzdělávání 
žáka. 

              Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu vzdělávání žáka. 
 
                                                                                                                 souhlasím          nesouhlasím 

 

 S poskytováním poradenských služeb školních poradenských pracovníků. Souhlas udělujete s 
účinností ode dne podpisu po dobu vzdělávání žáka. 

 
                                                                                                                  souhlasím         nesouhlasím 
 
 
 
Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. 

 
 
 

mailto:info@oulipova.cz


Upozornění: 
Umístěním fotografií na sociální sítě školy mohou vzniknout rizika spojená s jejich 
nekontrolovatelným šířením i mezi subjekty mimo školu. V případě žádosti o výmaz jsme schopni 
garantovat jejich vymazání ze stránek školy, nikoli však jejich úplné vymazání ze sociální sítě (např. z 
důvodu sdílení nebo kopírování obrazových záznamů). Škola tak nenese odpovědnost za případné 
další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci 
osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.  
 
 
Máte právo:  
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat, 

b) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i Vašeho syna/dcery,  

c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané 
u školy jsou nepřesné),  

d) požadovat vymazání osobních údajů vašich i vašeho syna/dcery (vyjma obrazových záznamů již 
zveřejněných tiskem), popř. požadovat omezení jejich zpracování,  

e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  
 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  
Svá práva vůči škole uplatňujte prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů.  
 
 
 
 
 
 
Projev vůle 
 
Já, níže podepsaný/á 
 
……………………………………………………………………………………...........(zákonný zástupce nezletilého žáka) 
 
 
bytem …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé 
a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas „škole“, ke zpracování shora 
vymezených osobních údajů za výše uvedených podmínek. 
 
 
 
Podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka: ......................................................................... 
 
 
V .................................................     dne .....................................……………………………………………….. 
 
 
 
 
bankovní spojení: KB                                                                                                            IČO: 00843032                                                                     
číslo účtu: 17231-841/0100                                                                                                www.oulipova.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
nejsme plátci DPH 
 


