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Souhlas se zpracováním  
osobních údajů 

 

Tímto já (jméno a příjmení) ........................................................................................................... 

dávám souhlas se zpracováním osobních údajů 

a to správci osobních údajů, kterým je Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 
1100, okres Kroměříž, příspěvková organizace, IČ 708 33 648, sídlem Pod Zábřehem 1100, Bystřice pod Hostýnem (dále 
jen „Správce“), ke zpracování následujících osobních údajů o mé osobě: 

• jméno, příjmení 

• adresa bydliště 

A to za účelem zpracování uvedených osobních údajů pro vedení evidence oprávněných osob k vyzvedávání 
žáka ze školy nebo školní družiny. 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává Bc. Jaromír Gadas kontaktovat jej můžete na adrese Fryčajova 
888 768 61 Bystřice pod Hostýnem telefon: 608 460 766, 735 082 385 email: gadas@podhostynsko.cz. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu docházky žáka do školy. (Žáka, ke kterému se váže oprávnění ho 
vyzvedávat ze školy / školní družiny). 

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a výslovný souhlas. 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 datovou schránku Správce 5re7zj, 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 osobními 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. 

 

Jméno a příjmení (tiskacím) ...................................................................................................... podpis ........................................ 

 

Datum a místo podpisu ..............................................................................................................   


