
MATEŘSKÁ ŠKOLA ŘEPICE, ŘEPICE 173, 386 01 STRAKONICE 
telefon: 724 358 384, IČ 01915886 

 

 

Formulář informovaného rodičovského souhlasu 

se zpracováním osobních údajů 

dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),(dále jen „souhlas“) 

 

 
Já pan/paní ……………………………....., zákonný zástupce dítěte ………………………................., 
 
dávám výslovný souhlas Mateřské škole ŘEPICE, Řepice 173, 386 01 Strakonice ke zpracování, 
shromažďování a evidenci těchto osobních údajů mých a o mém dítěti a to pro účely: 
 

• zpracování, pořizování a zveřejňování fotografií, audio a video záznamů dítěte za účelem 
propagace mateřské školy (kronika školy, webové stránky, média) 

☐ Souhlasím    ☐ Nesouhlasím 

 
 

• zveřejňování výtvarných a obdobných prací dítěte pro účely prezentace školy (výstavy, webové 
stránky školy) nebo pro účely související s výchovně vzdělávacím procesem (nástěnky) 

☐ Souhlasím    ☐ Nesouhlasím 

 

• zpracování osobních údajů dítěte (jméno, příjmení, třída) pro pořádání školních akcí (plavecký 
výcvik, soutěže) 

☐ Souhlasím    ☐ Nesouhlasím 

 

• zpracování jména osob, která budou odvádět dítě z mateřské školy (jméno, příjmení) 

☐ Souhlasím    ☐ Nesouhlasím 

 
 
Souhlas poskytuji po dobu, kdy dítě bude navštěvovat mateřskou školu s výjimkou výtvarných prací 
pro účely prezentace, fotografií, audio a video záznamů, kdy se souhlas poskytuje na 30 let. 

 
 

Jsem si vědom a byl jsem informován, že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat pomocí „Formuláře odvolání rodičovského 
souhlasu se zpracováním osobních údajů“ a to prostřednictvím Pověřence ..  
 
Škola Vaše osobní údaje smaže, pokud to bude možné a výmaz nebude v rozporu s našimi povinnostmi či oprávněnými zájmy. 
Všechny uvedené údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (GDPR), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s „Oznámením o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy předškolního 
vzdělávání“ na internetových stránkách školy. Při podpisu pouze jedním zákonným zástupcem tento svým podpisem stvrzuje, 
že zákonní zástupci dítěte jednají ve shodě. (§ 876 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů) 

 

 
 
Datum: ………...     .................................................................               .…………………………………… 
                                jméno a příjmení 1. zákonného zástupce                podpis 1. zákonného zástupce 
 
 
Datum: …………     ..................................................................             ....................................................  
                                jméno a příjmení 2. zákonného zástupce                podpis 2. zákonného zástupce 
 


