Mateřská škola Jersín 80, příspěvková organizace
588 25 Jersín

Informovaný souhlas a výzva k nahlédnutí do spisu
1. Informovaný souhlas: Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Mateřské škole
Jersín, p.o. (dále jen „škole“) ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů
a osobních citlivých údajů o mém dítěti
____________________________________nar.________________ve
smyslu
evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze pro
zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, - pro vedení nezbytné zdravotní
dokumentace, - pro vedení psychologických vyšetření a speciálně pedagogických
vyšetření, - pořizování a zveřejňování údajů a fotografií v propagačních materiálech školy,
- pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, školy v přírodě, exkurze,…) - doprovod
dítěte do školy a ze školy. 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 jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsouli osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené
instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů.
Souhlasíme s poskytnutím kopie rodného listu dítěte, popř. kopie dokladu o pobytu
v ČR u cizinců za účelem přijímacího řízení do mateřské školy. Souhlas poskytuji
mateřské škole na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro ukončení přijímacího řízení. Po
ukončení přijímacího řízení bude kopie rodného listu dítěte, popř. dokladu o pobytu v ČR,
skartována.
2. Výzva k nahlédnutí do spisu: bereme na vědomí, že jako zákonní zástupci svého dítěte
(účastníka řízení) v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, máme možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení
se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámení a vyjádření k podkladům je možné v kanceláři
ředitelky školy dne 20. května 2020 od 8,00 – 11,00 hodin.
3. Bereme na vědomí, že pokud jsme při zápise dítěte do MŠ vzhledem k mimořádným
opatřením vyhlášených vládou ČR využili kopie očkovacího průkazu, doložíme originál tohoto
dokumentu před nástupem dítěte do MŠ.

V ……………….dne…………………

…………………………………..
podpis zákonného zástupce

E-mail: msjersin@tiscali.cz

Tel.: 567 277 163

