
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ve smyslu čl. 6 a 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) 

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce (školy) 

Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace  
IČO: 70994005 
Brechtova 6, 638 00 Brno 
tel. 542 211 228 
materska.skola@msbrechtova.cz 

2. Údaje dítěte 

Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa: 

3. Údaje zákonného zástupce 

Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Adresa: 

 

4. Popis údajů a operací zpracování, ke kterým se souhlas uděluje 
a) Použití fotografie, jména a příjmení dítěte na webových stránkách školy a sociálních sítích; 
b) použití fotografie, jména a příjmení dítěte k vyvěšení v prostorách školy; 
c) použití fotografie, jména a příjmení v tištěných materiálech školy; 
d) pořízení audiozáznamu a videozáznamu z akcí školy a soutěžních vystoupení a jejich uveřejnění na 

webových stránkách školy nebo sociálních sítích;  
e) pořízení audiozáznamu a videozáznamu za účelem diagnostiky dítěte a hovorových hodin; 
f) použití údajů dítěte v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a škola k vyplnění přihlášek do 

soutěží a poskytnutí jejich organizátorům; 
g) použití písemných, výtvarných, hudebních a jiných prací dítěte za účelem prezentace a propagace 

školy; 
h) předání jména, příjmení a fotografie vydavatelům tištěných nebo elektronických médií; 
i) použití údajů dítěte pro zajištění hromadných jízdenek; 
j) předání údajů dítěte provozovatelům ubytovacích zařízení; 
k) předán údajů dítěte pojišťovně anebo pojišťovacímu zprostředkovateli za účelem sjednání pojistky 

nad rámec běžného pojištění školy; 
l) předání údajů dítěte psychologické poradně, logopedovi apod.  

 

Souhlas se uděluje na dobu trvání předškolního vzdělávání. Zanikne odvoláním nebo uplynutím doby docházky. 
Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním. Subjekt údajů 
(zákonný zástupce) prohlašuje, že souhlas je vážný a svobodný. Subjekt údajů (zákonný zástupce) prohlašuje, že 
byl řádně poučen o možnosti odvolání souhlasu a prohlašuje, že správce vůči němu splnil informační povinnost 
ve smyslu čl. 12 a 13 Nařízení.  

 

V Brně dne………………………….. 

 

………………………………………………… 
Vlastnoruční podpis 


