
Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace 

 
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Mateřská škola jako správce osobních údajů zpracovává při své činnosti osobní údaje Vašeho dítěte a to 

v rozsahu nutném pro plnění svých zákonných povinností. Současně s tím však máme zájem nad rámec 

povinného zpracování osobních údajů zpracovávat i některé další údaje o Vašem dítěti, a to pro níže vymezené 

účely. Ke zpracování těchto údajů je nutný Váš souhlas. Zpracování osobních údajů nad povinný rámec 
bude sloužit především k organizaci mimoškolních aktivit a propagaci mateřské školy. Zároveň budeme ve 
všech případech zohledňovat minimalizaci a přiměřenost takto zpracovávaných údajů. 

V souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, jakož i ve smyslu § 84 až 90 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů: 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte (v rozsahu jméno, příjmení, 
adresa bydliště, datum narození, navštěvovaná třída) za účelem organizace 
nepovinných školních a mimoškolních akcí, včetně případného zapojení dítěte a jeho 
výtvorů do soutěží a předání nezbytně nutných osobních informací pro zapojení do 
těchto soutěží organizátorům soutěží a mimoškolních akcí (dopravci, ubytovací 
zařízení….), a to po celou dobu docházky do mateřské školy v Brušperku. 

☐ANO ☐NE 

Souhlasím s využitím výtvarných prací dítěte k prezentaci označených jeho jménem a 
příjmením, a to i mimo prostory mateřské školy a na dobu neurčitou.     

☐ANO ☐NE 

Souhlasím se zveřejňováním údajů (jméno, příjmení, navštěvovaná třída), fotografií a audiovizuálního 
zobrazení mého dítěte v propagačních a informačních materiálech mateřské školy, které souvisejí 
s prezentací mateřské školy a jejího chodu, a to po celou dobu docházky do mateřské školy v Brušperku: 

▪ v informačních a propagačních materiálech distribuovaných v listinné podobě 
(např. Brušperský zpravodaj, školní kronika) 

☐ANO ☐NE 

▪ v informačních a propagačních materiálech distribuovaných elektronicky 
(např. na webových stránkách mateřské školy) 

☐ANO ☐NE 

▪ v informačních a propagačních materiálech distribuovaných elektronicky, a to 
ve video či rozhlasových prezentacích a reportážích v rámci lokálního vysílání 
televize či lokálního vysílání rádia 

☐ANO ☐NE 

▪ pořizování třídních fotografií  ☐ANO ☐NE 
 
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro docházku dítěte do MŠ). Kterýkoli z udělených 
souhlasů je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese mateřské školy, nebo doručením písemného 
oznámení na adresu mateřské školy.  
Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí vnitřní směrnicí na ochranu osobních údajů. Údaje 
budou zpracovány po dobu docházky Vašeho dítěte do mateřské školy a po skončení školní docházky 
budou dále archivovány v souladu s vnitřní směrnicí Spisový a skartační řád. Uvedené interní dokumenty 
jsou k dispozici u ředitelky mateřské školy.  
Osobní údaje dětí nebudou bez vašeho souhlasu předány jiným subjektům mimo výše uvedených 
v jednotlivých dílčích souhlasech. 
Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracováváme, jejich opravu, 
výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení nezasahuje do zákonných 
povinností mateřské školy či jiných subjektů zpracovávat osobní údaje. 
V případě porušení povinností na ochranu osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních 

údajů. 
 
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………….................................... dat. nar.: ............................................................  
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce:  .................................................................................................................................................  
 
Podpis zákonného zástupce:  ......................................................................................................................................................................  
 
 
V Brušperku dne:  


