
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů 
 

Svým podpisem uděluji souhlas Základní škole Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace, Hornická 

7/1266, 748 01 Hlučín se zpracováním osobních údajů dítěte umisťovaných výše uvedenou organizací na jejím profilu 

sociální sítě Facebook. 

Já, níže podepsaný/á (zákonný zástupce) 

Jméno a příjmení zákonného zástupce …………………………………………………………………..… 

Narozen/á…………………………………………………… 

Bytem………………………………………………………………………………………………………… 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte: 

Jméno a příjmení dítěte…………………………………………………………………………………….. 

Narozen/á…………………………………………………… 

Bytem………………………………………………………………………………………………………… 

Vámi poskytovaný souhlas se vztahuje zpracování osobních údajů umisťováním fotografií vašeho dítěte 

na sociální síť Facebook. 

Účelem tohoto zpracování je prezentace činnosti Základní škole Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková 

organizace. V této souvislosti upozorňujeme, že i přes nastavená bezpečnostní opatření jsou osobní údaje (fotografie) 

prezentovány v síti Internet (Facebook). Společnost Facebook Ireland Ltd. se provozováním výše uvedené sociální sítě 

stává společným správcem předmětných osobních údajů a vzhledem ke specifikům sociálních sítí a možnostem dalšího 

sdílení obsahu stránek mohou být do značné míry omezena některá práva subjektů údajů. Dále upozorňujeme, že při 

vstupu na stránky Facebooku může dojít k zpracování osobních údajů z tzv. souborů cookies.  

Základní škole Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace sama bude na sociální síť Facebook umísťovat 

pouze fotografie, které by vyhověly např. výjimkám v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (novinářská licence, 

veřejný zájem, dokumentování veřejných akcí nebo anonymizované fotografie apod.). 

Právní titul tohoto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. 

zpracování na základě souhlasu. 

Doba zpracování osobních údajů je po dobu 5 let od ukončení povinné školní docházky  tj. po dobu odpovídají formě a 

rozsahu zveřejněných informací, jež jsou fotografiemi ilustrovány. 

Předání osobních údajů je omezeno jen a pouze na výše uvedenou společnost Facebook Ireland Ltd., jejíž sociální síť 

Facebook je využívána. Fotografie (osobní údaje) nebudou předávány, žádnému dalšímu subjektu v rámci tohoto 

zpracování. 

Dále se udělený souhlas vztahuje na zpracovávání a evidenci níže uvedených osobních údajů mého dítěte pro 

uvedené školní aktivity: 

Osobní údaj Účel zpracování Zaškrtněte v případě 

souhlasu 

Portrétní fotografie žáka 

(podobizna) 

Webové stránky školy, webové stránky tříd, školní kronika, nástěnky 

ve škole, školní publikace a ročenky, prezentace činnosti školy 

(propagace školy),  

 

 

 

Základní škola Hlučín, Hornická 7 
okres Opava, příspěvková organizace 

 
 

Hornická 7, 748 01 Hlučín, Tel./fax: 595 041 377, e-mail: hlucin@zshornicka.cz 
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Osobní údaj Účel zpracování Zaškrtněte v případě 

souhlasu 

Jméno, příjmení, třída 

žáka, rok narození, 

dosažené výsledky 

Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže, olympiády, 

sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu školy a tříd, 

propagačních materiálech školy, školních publikacích, výročních 

zprávách a nástěnkách (škola, zřizovatel) a jiných veřejně 

dostupných prostorách ve škole a v rámci ocenění úspěšných žáků u 

zřizovatele školy. 

 

Jméno, příjmení, třída, 

rok narození 

Přihlášky a evidence (seznamy) na aktivity školy – plavání, dopravní 

hřiště, školy v přírodě, lyžařský kurz, přihlášení do soutěží, přehled 

výchovně vzdělávací práce (záznamy) 

 

Jméno, příjmení, třída, 

datum narození, bydliště 

Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti 

s organizací výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě, 

lyžařských výcviků, adaptačních pobytů, školních výletů, mediálních 

kurzů, exkurzí 

 

Jméno, příjmení, třída Přihlášky do soutěží  

Jméno (popřípadě 

jména), příjmení, datum 

narození, škola, e-mail, 

telefonní číslo, pořadí, 

fotografie žáka 

Soutěže, jichž se žáci účastní v rámci mimoškolních aktivit např. 

olympiády. Zpracování za účelem administrace akce, 

zveřejnění osobních údajů za účelem informování veřejnosti v 

souvislosti s akcí na svých webových stránkách a sociálních síti 

organizátora akce. 

 

Jméno, příjmení, e-mail 

zákonného zástupce 

Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy, 

prezentační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce) 

 

 

Právní titul těchto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 

tj. zpracování na základě souhlasu. 

Doba zpracování osobních údajů je po dobu školní docházky, osobní údaje mohou být předány organizátorům soutěží, 

ubytovatelům, přepravním společnostem. 

Vaše práva: 

 mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), 

 požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů), 

 na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle  

čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 

 na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 

 na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 

 odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 

 podat proti Správci osobních údajů stížnost podle čl. 77 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
 

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím se zpracováním osobních 

údajů ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedeným účelem. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.  

 

V …………………………………  dne ………………………                         ……………………………………………………………….. 

      podpis zákonného zástupce subjektu údajů 

Kontaktní údaje dle čl. 30 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 

Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů 
Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace 
Hornická 7/1266, 748 01 Hlučín 
Sekretariát: 595 041 377,  E-mail: hlucin@zshornicka.cz 

Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu 
osobních údajů 

Luděk Mandok, 
email: ludek.mandok@autocont.cz 
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