Kontakt: 474 375 667,
739433795, 733 326 992, IČO: 46787534

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře, já pan/í ................................................................,
zákonný zástupce žáka ...........................................................
poskytuji ZUŠ Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okr. Chomutov, příspěvková organizace, IČO:
46787534, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro
níže stanovené účely a dobu trvání.
Osobní údaj

Účel zpracování

Doba
Souhlas*
poskytnutí
ANO/NE
souhlasu
Fotografie žáka
Propagace akcí školy -webové stránky školy, facebook po dobu studia
školy, nástěnky, školní publikace, ZUŠoviny, plakáty a
žáka
ANO/NE
další propagační materiály, mapování historie školy
jako archiválie
Audio a
Webové stránky školy, facebook školy,
po dobu studia
videozáznam žáka
žáka
ANO/NE
Jméno, příjmení, Organizování soutěží a přehlídek, , školní publikace,
po dobu studia
ročník, dosažené ZUŠoviny, výkazy, zápisy pedagogické rady, jednání
dále uloženo
ANO/NE
výsledky
s městem, sponzory a institucemi, webové stránky
jako archiválie
školy, facebook školy, nástěnky, mapování historie
školy
Jméno, příjmení Zasílání informací o aktivitách školy, mimoškolních
po dobu studia
žáka, jméno a
akcích, zájezdech včetně zahraničních, pro účely n.s.
žáka
ANO/NE
příjmení
Arte (klub přátel školy)
zákonného
zástupce
a kontaktní údaje
kontaktní údaje
organizování vzdělávání a výchovy včetně akcí nad
po dobu studia ANO/NE
žáků a zákonných rámec
žáka
zástupců
Písemností a jiné Propagace aktivit a výsledků vzdělávání žáků školy,
po dobu studia ANO/NE
projevy osobní
mapování historie školy
žáka
povahy žáka
dále uloženo
(výtvarná,
jako archiválie
divadelní, taneční
a hudební díla,
články komentáře
Záznamy
Bezpečnost žáků a ochrany jejich majetku a majetku
10 dnů
xxx
z kamerového
školy
systému školy
* Nehodící se škrtněte

Shromažďování dalších nutných osobních údajů žáka, za účelem vzdělávání, se řídí zákonem č. 561/2004
Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a nakládání s nimi po uplynutí doby studia se řídí
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas je udělen dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti nařízení EU Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (2016/679) a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu.
ZUŠ Klášterec nad Ohří je oprávněna zpracovává OÚ v elektronické, tak písemné podobě. Osobní
údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a to
pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat, a to jak ústně, tak písemně
na adrese školy.
Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl Základní uměleckou školou Klášterec nad Ohří informován o svých
právech a povinnostech:
I. právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
II. právo na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR)
III. právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR)
IV. právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)
V. právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
VI. právo na vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro
účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)
VII. právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR)
Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře
je zcela dobrovolné.
V Klášterci nad Ohří, dne ………………………………………………..
podpis..........................................................
Zpracovatelé osobních údajů žáků ve prospěch správce (škola):
 JPH Software – elektronický systém evidence žáků a jejich hodnocení
 Kabel1 – správce a údržba sítě
 ALS Euro – poskytovatel webových stránek
 VIZAB security – bezpečnostní a kamerový systém
 EOS – elektronický systém soutěží ZUŠ
 ARTE n.s. – klub přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří
Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží
k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení
je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Narušování vyučovacího procesu mobilním telefonem (případně jinou
technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje,
informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení
a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.

