
Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení EU 679/2016 , obecné nařízení na ochranu osobních 

údajů (GDPR) 

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů 

zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se 

k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové stránky, ID DS mm6mvyp, emailem na 

adrese gdpr@zsmilevsko.cz nebo poštou na adresu školy. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních 

případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů 

a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou zákonní 

zástupci na školu obracet v případě údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se 

zpracováním osobních údajů.   

Jmenovaným pověřencem pro školu je JUDr. Jiří Hradil, tel.: +420 382 504 149, +420 606 641 943, 

e-mail: poverenec.gdpr@milevsko-mesto.cz 

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zpracovává škola o žácích následující typy údajů: 

Jméno a příjmení, rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi 

přiděleno), státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České 

republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území 

České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, datum zahájení vzdělávání ve 

škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o 

mimořádném nadání žáka, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření 

uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o 

zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole.    

Informační povinnost činí správce prostřednictvím Směrnice školy pro ochranu osobních údajů a výše uvedené Informace o 
zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách školy www.zsmilevsko.cz a v kanceláři školy. 

 
 ------------------------------------------------------  odstřihnout ----------------------------------------------------------------- 

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 

Souhlas zákonného zástupce ke zpracování osobních údajů nad rozsah vyplývající ze zákona. 

Dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů:  

 

1. Zpracovávat údaje požadované při účasti žáků v soutěžích, olympiádách, apod., pokud reprezentují školu (např. 

jméno a příjmení, datum narození, třída). 

2. Zveřejňovat výtvarná a obdobná díla žáka na výstavách, galeriích, nástěnkách, školních časopisech a webových 

stránkách školy. 

3. Zpracovávat a poskytovat údaje o žáku cestovním kancelářím, popř. zájmovým vzdělávacím agenturám při 

organizaci výletů, exkurzí, lyžařského kursu, zahraničního zájezdu apod. (zejm. jméno a příjmení, adresa, datum 

narození, při výjezdu do ciziny i rodné číslo a číslo pasu nebo jiného dokladu), údaje žáka nezbytné ke sjednání 

cestovního pojištění nad rámec běžného pojištění školy. 

4. Pořizovat a publikovat nahrávky vystoupení žáků. 

5. Pořizovat a publikovat fotografie žáka za účelem propagace školy. 

Souhlas se poskytuje na celé období školní docházky a 5 let po ukončení docházky, v případě jejich užití ve školní 

kronice na dobu neomezenou. Souhlas může být v souladu s právními předpisy odvolán. 

Jméno a příjmení žáka/žákyně:      ………………………………………………………………  

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

Podpis zákonného zástupce:    …………………………………………………………….. 

 

V Milevsku 22. 5. 2018 
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