Vážení rodiče,
Dne 25.5.2018 vstoupilo v platnost Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data
Protection Regulation), což je ucelený soubor pravidel na ochranu dat v EU. Školy v ČR, stejně jako veškeré
organizace, spravující osobní údaje, jsou povinny se tímto nařízením řídit.
Počínaje tímto dnem nemůžeme nadále zveřejňovat dokumenty, obsahující osobní údaje žáků (např fotky a videa z
akcí školy, výsledky soutěží atp.) pokud k tomu nebudeme mít tzv. informovaný souhlas zletilých žáků, nebo
zákonných zástupců nezletilých žáků se zpracováním osobních údajů. Jedná se o formulář, ve kterém můžete přesně
vymezit rozsah používání osobních údajů, se kterým souhlasíte.
Žádáme Vás o jeho vyplnění a vrácení zpět tak, abychom mohli mohli nadále postupovat v souladu s Vaším
souhlasem. V případě nevrácení formuláře budeme automaticky předpokládat, že jste neprojevili souhlas ani s
jedním bodem formuláře.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Já …...........................................…, zákonný zástupce dítěte/žáka …................................................…, dávám výslovný
souhlas ke zpracování těchto osobních údajů mých a o mém dítěti v Základní umělecké škole Nejdek pro účel:
výčet souhlasů*:
1. Organizování zahraničních zájezdů.
2. Organizování soutěží, zájezdů a školních a mimoškolních akcí.
3. Jméno žáka pro sdružení rodičů a přátel školy (seznam výběru příspěvku).
4. Jméno žáka do evidence čipů k elektronickému vstupnímu systému školy.
5. Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (e-mail, telefonní číslo).
6. Kontakt na zákonné zástupce pokud není shodný s adresou dítěte (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo).
7. Zveřejnění fotografií či videa za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole v budově
školy (fotografie či videa žáka s vysvětlujícím komentářem).
8. Zveřejnění fotografií či videa za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole mimo
budovy školy*, ve sdělovacích prostředcích*, na webu* (fotografie či videa žáka s vysvětlujícím
komentářem).
9. Písemnostní a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a informování o
aktivitách školy (články, výtvarné práce, výsledky soutěží, hudební vystoupení s vysvětlujícím komentářem)
10. Jméno a věk žáka u vystavovaných výtvarných prací.
*Nehodící se škrtněte.
Pozn.: Souhlas je možno kdykoliv odvolat. Bližší informace na webu školy www.zusnejdek.cz v sekci Dokumenty.
Tento souhlas platí pro školní rok 2018 / 2019
V ….......................… dne …..................

…......................................................
podpis

Aktualizace osobních údajů.
Další povinnost, kterou nám směrnice ukládá, je vést osobní údaje žáků a rodičů v rozsahu, stanoveném právními
předpisy, v aktuální podobě. To zn. že údaje, uvedené v přihlášce (např. adresa, mail, telefon žáka či rodiče) je třeba v
případě změny aktualizovat. Případnou změnu uveďte níže.
Adresa rodiče …..........................................................

Adresa žáka …..................................................................

Telefon rodiče ….........................................................

Telefon žáka ….................................................................

mail rodiče …..............................................................

Mail žáka …......................................................................

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

…......................................................
podpis

