
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Tímto já ................................................................(jméno a příjmení) 
 

d á v á m    s o u h l a s 
se zpracováním osobních údajů 

 
ke zpracování osobních údajů o mém dítěti, a to ............................................................ (jméno a příjmení), 
jako žáka Správce. 
 
a to správci osobních údajů, kterým je Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková 
organizace, se sídlem Dvořákův okruh 2, 79401 Krnov, ID datové schránky: q9fkvqm, dále také jako 
„Správce“, “, ke zpracování osobních údajů o mé osobě a o mém dítěti. 
 
Souhlas dávám ke zpracování následujících osobních údajů: 
 

› Jméno a příjmení žáka, třída 

› Jméno a příjmení zákonného zástupce 

a to pro účely realizace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OpVK) a plnění 
povinností s tím spojených. Podpisem zároveň souhlasím s případným předáním osobních údajů 
poskytovateli podpory z OpVK, případně Evropské komisi, a to pro účely evidence a kontroly řádné realizace 
projektu a čerpání finančních prostředků. 
 
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává  JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA. , 
e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz 
 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání projektu a dále po dobu nutnou z hlediska povinného 
archivování záznamů v souladu s právními předpisy. 
 
S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a výslovný souhlas. Byl/a jsem 
seznámen/a s informace podle čl. 13 GDPR. Beru na vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít zpět, 
a to například zasláním e-mailu na elektronickou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů, nebo 
datovou zprávou na výše uvedenou datovou schránku Správce, nebo dopisem na výše uvedenou adresu 
sídla Správce.   
 
Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo: 

- vzít souhlas zpět, 

- požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány, 

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, a vyžádat si přístup k těmto údajům, 

nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit, 

- požadovat výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, nebo podat námitku proti zpracování, 

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se 

obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 
Více informací o tom, jak Správce zachází s osobní údaji naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Dokument je dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách Správce, nebo v listinné podobě v budově 

sídla Správce. 

 

V ..................................... dne ...................  .......................................................................... 

TISKACÍM NAPSAT JMÉNO A PŘÍJMENÍ + podpis  


