
 

 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Správce osobních údajů: ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková 
organizace………. 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
Statutární město Olomouc – Mgr. Eliška Majorová 
Adresa: Horní nám. 583 (budova radnice), 779 11 Olomouc, e-mail: 
poverenec.skoly@olomouc.eu, tel. 588 488 603 

 
 

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková 
organizace v souvislosti se zajištěním vyzvedávání dítěte ze školní družiny zpracovávala mé 
osobní údaje pro následující účely: 

1) jméno a příjmení, telefonní číslo – za účelem evidence, zajištění vyzvedávání 
dítěte a předání dítěte pověřené osobě ve školní družině ZŠ a MŠ Olomouc, 
Svatoplukova 11, příspěvková organizace 

Souhlas uděluji na celou dobu návštěvy vyzvedávaného dítěte ze školní družiny v ZŠ 
a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace 

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu 
příjemci, ale budou zpřístupněny širokému okruhu osob pohybující se v prostorách 
ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace 

 

Při zpracování osobních údajů u ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková 
organizace nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny 
úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů zákonných 
zástupců, dětí, žáků nebo studentů. 

Máte právo: 

a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 
osobních údajů,  

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 ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace jsou 
nepřesné), 

d) požadovat vymazání osobních údajů vašich i vašeho syna/dcery, popř. požadovat 
omezení jejich zpracování, 



 

 
 

e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu 
osobních údajů. 

 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas* se zpracováním osobních údajů pro 
shora uvedené účely a jmenovitě vyjadřuji: 

 

o souhlas      o nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1) výše 

 

Příjmení a jméno subjektu osobních údajů: 

Podpis subjektu osobních údajů: 

 

 V ………………….    dne …………………… 

 

 

*V případě nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS. 
 


