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Příloha číslo 1 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Dětská skupina Zázraky jako správce osobních údajů zpracovává při své činnosti osobní údaje Vašeho 

dítěte, a to v rozsahu nutném pro plnění svých zákonných povinností tak, jak jste byli informováni při 

podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání Vašeho dítěte.  

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas dětské skupině 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 pro zpracování těch 

osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci dětské skupiny a v rozsahu nezbytném pro naplnění 

stanoveného účelu.  

Dětská skupina má zájem nad rámec povinného zpracování osobních údajů Vašeho dítěte 

zpracovávat některé další údaje o Vašem dítěti, a to pro níže vymezené účely. Ke zpracovávání 

těchto údajů je nutný Váš souhlas. Vyberte prosím níže, se kterými z uvedených zpracování 

souhlasíte.  

V souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů, jakož i ve smyslu paragrafu 84 až 90 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve 

smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými 

dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů. 

 

Souhlasím s vedením nezbytné zdravotní dokumentace (alergie, očkování apod.)          ANO /  NE 

Souhlasím s vedením dokumentů s psychologickým vyšetřením.                                           ANO / NE 

Souhlasím s evidováním osobních údajů doprovodu dítěte do dětské skupiny a z dětské skupiny 

domů.                                                                                                                                                 ANO / NE 

Souhlasím se zpracováváním osobních údajů mého dítěte za účelem organizace nepovinných akcí.                                                                                                                          

ANO / NE 

Souhlasím s využitím výtvarných a jiných uměleckých prací a výtvorů dítěte k prezentaci v prostorách 

dětské skupiny a i mimo prostory dětské skupiny.  

                                                                                                                                                             ANO / NE 

Souhlasím se zveřejněním fotografie dítěte v prostorách dětské skupiny a uchováváním fotografie ve 

spisu dítěte.                                                                                                                                         ANO / NE 
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Souhlasím se zveřejněním jména a příjmení dítěte v prostorách dětské skupiny, jména a příjmení na 

seznamech zjišťující zájem o výlety, docházku apod.                                                              ANO / NE                                                 

Souhlasím s pořízením fotografií v dětské skupině a případné pořízení společné fotografie na konci 

školního roku.  

                                                                                                                                                          ANO / NE 

Souhlasím se zveřejňováním údajů, fotografií a audiovizuálního zobrazení mého dítěte 

v propagačních a informačních materiálech dětské skupiny, které souvisejí s prezentací dětské 

skupiny a jejího chodu, a to konkrétně: 

- v propagačních a informačních materiálech distribuovaných v listinné podobě (informační 

brožury, letáky, plakáty aj.) ANO / NE 

- v propagačních a informačních materiálech distribuovaných elektronicky (např. webových 

stránkách dětské skupiny, ve videoprezentacích a reportážích z akcí dětské skupiny aj.)    

  ANO / NE 

- na sociálních sítích (facebook dětské skupiny apod.) ANO / NE 

- v kronikách, archivních materiálech a prezentacích, které budou uchovávány po delší dobu 

než jen na období docházky dítěte do dětské skupiny  ANO / NE 

 

Shora udělený souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte v dětské skupině a na 

zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas 

poskytuji pouze dětské skupině, 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. 

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a informované. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to 

osobně na adrese dětské skupiny nebo doručením písemného oznámení na adresu dětské skupiny. 

Mám právo přístupu k těmto osobním údajům a právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich 

zpracování, pokud taková oprava výmaz či omezení nezasahuje do zákonných povinností dětské 

skupiny či jiných subjektů zpracovávat osobní údaje.  

 

V ___________________dne___________________ 

 

Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________ 

 

Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________ 


