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Jméno a příjmení žáka/žákyně ………………………………………………………….. třída …………. 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?  
Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale 
musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například fotografie 
určitého člověka.  

KOMU UDĚLUJETE SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?  
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem Střední 
průmyslové škole stavební, České Budějovice, Resslova 2 (dále jen „škola“) 

Sídlo: Resslova 1579/2, 372 11 České Budějovice; IČ:  600 76 089 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  

Ing. Petr Štětka, BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 
tel.: 731 609 403  email: gdpr@bdo.cz 

PROČ POTŘEBUJEME VÁŠ SOUHLAS?  
Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v souladu s platnými zákony 
a za pomoci dalších zpracovatelů. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne 
z žádné právní povinnosti.   

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME NA ZÁKLADĚ TOHOTO SOUHLASU ZPRACOVÁVAT, PROČ A JAK DLOUHO?  
Souhlas udělujete (nehodící se škrtněte): 

• se zpracováním osobních a kontaktních údajů v rozsahu (nad rozsah stanovený 
příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 561/2004  Sb.,  školský  zákon, § 28, 
vyhláška č. 364/2005 Sb. a další): číslo občanského průkazu žáka, zdravotní 
pojišťovna žáka; případně jméno a příjmení, bydliště, telefon a email jiné oprávněné 
osoby pro informace o vzdělávání žáka. 

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu vzdělávání žáka.  
Po uplynutí této doby Vás můžeme o poskytnutí tohoto souhlasu požádat znovu. 

souhlasím – nesouhlasím 

 
• se zpracováním fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících 

Vaše dítě – žáka školy, činnost žáků a projevy v rámci aktivit zajišťovaných „školou“. 
Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu vzdělávání žáka a pro účely 
prezentace „školy“ a její historie (bez uvedení jména a příjmení) do odvolání. 
Po uplynutí této doby Vás můžeme o poskytnutí tohoto souhlasu požádat znovu. 

souhlasím – nesouhlasím 

 
• s poskytováním poradenských služeb školních poradenských pracovníků. 

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu po dobu vzdělávání ve „škole“.  
Po uplynutí této doby Vás můžeme o poskytnutí tohoto souhlasu požádat znovu. 

souhlasím – nesouhlasím 
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KDE A ZA JAKÝM ÚČELEM SE BUDE ZPRACOVÁNÍ DÍT: 
• v prostorách „školy“ 
• vyvěšením na nástěnku, na web „školy“, na oficiální profil „školy“ na Facebooku, 

Instagramu, Youtube a Google+ - v tomto případě není obrazový záznam spojován 
s konkrétním jménem žáka/žákyně 

• při prezentaci „školy“ na výstavách, soutěžích a náborových akcích 
• předání osobních údajů zpracovatelům ke zpracování pro potřeby „školy“ na 

základě smluvního vztahu 
• předávání osobních údajů při zajištění školních a mimoškolních akcí (výchovně – 

vzdělávací akce, výcvikové kurzy, exkurze, soutěže) a pro výjezdy do zemí EU a EHP 
v rámci programů a akcí „školy“ a mezinárodních programů (např. Erasmus+ aj.) 

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto 
údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.   

MŮŽETE SOUHLAS ODVOLAT?  
Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím 
dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.  

KDO BUDE PŘÍJEMCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?  
Výše uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře při poskytování vzdělávání ve 
škole a souvisejících aktivit a při předávání výsledků naší činnosti našemu zřizovateli, případně 
regulatorním orgánům. Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie 
(příp. EHP) nebo mezinárodní organizaci.   

BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V BEZPEČÍ?  
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další 
opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími 
zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tato pravidla 
dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit. 

KDE MŮŽETE PODAT STÍŽNOST NA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?  
Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7  
IČ: 70837627  tel.: +420 234 665 111   web: https://www.uoou.cz  
 
 

PROJEV VŮLE  
Já, níže podepsaný(á)  

……………………………………………………….…..…….. (jméno a příjmení zákonného zástupce), 

bytem ………………………………………………. 
prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě své pravé 
a svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas „škole“, ke zpracování shora 
vymezených osobních údajů za výše uvedených podmínek. 
Originál listiny je uložen ve „škole“ v osobním spise žáka, text je vyvěšen na webových 
stránkách školy. 
 
V Českých Budějovicích ………………………… 
 
 
 

 podpis zákonného zástupce žáka/žákyně 

 


