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Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
udělený ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Jméno a příjmení žáka:

(„subjekt údajů“)

Jméno a příjmení

zákonného zástupce*:

(„subjekt údajů“)

*V případě, že žák (subjekt údajů) je osoba mladší 18 let.

Úvodní informace

Svým podpisem stvrzuji, že mne Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace, 

IČO: 62331205, se sídlem 735 81 Bohumín, Jana Palacha 794, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“)

informovalo o základních zásadách a principech v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze 

dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterých 

správce v souvislosti s mým studiem, které probíhá u správce (dále jen „studium“), nakládá s mými osobními údaji.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce v souvislosti se studiem zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou 

osobní údaje žáka (subjektu údajů) k těmto účelům:

 vedení povinné dokumentace školy (tzv. školní matrika – konkrétní osobní údaje jsou uvedeny v § 28 školského 

zákona) – zákonná povinnost,

 vedení nezbytné zdravotní dokumentace – zákonná povinnost,

Poznámka: dále zaškrtnutím daného políčka udělujete konkrétnímu účelu zpracování souhlas

� prezentace studijních výsledků na veřejnosti,

� informace o účasti na soutěžích a výsledcích soutěží,

� pořizování fotografií, audio a videozáznamů při činnostech, které souvisejí se studiem (např. školní výlety, školní 

akce, exkurze, sportovní a poznávací kurzy, soutěže apod.), 

� zveřejnění osobních údajů (vč. fotografií, audio a videozáznamů) za účelem informování veřejnosti o činnostech 

správce a žáka (subjektu údajů) v souvislosti se studiem v tisku, rozhlasu a televizi, na svých webových stránkách.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje žáka (subjektu údajů) jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, (popřípadě jména), příjmení, telefon, 

kontaktní e-mail, podoba, údaj o ročníku studia, údaj o věku.

Osobní údaje žáka jsou zpracovávány v listinné podobě, ale i na prostředcích výpočetní techniky.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze 

vztahu vzniklého mezi správcem a žákem (subjektem údajů) v souvislosti se studiem (tj. po dobu vzdělávání žáka ve 

škole a po zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje).
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Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace

Správce je oprávněn poskytnout údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, 

pro který je udělen tento souhlas. Takovéto subjekty správce zavazuje k ochraně osobních údajů za stejných 

podmínek a ke zpracováním v souladu s tímto uděleným souhlasem.

Správce je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu 

nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Zpracovávání bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů).

Další informace o zpracování osobních údajů

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou 

poučen/a: 

 o svém právu souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu, 

 o svém právu přístupu k těmto údajů a právu na jejich opravu, 

 o svém právu na omezení zpracování, blokování nesprávných osobních údajů,

 o svém právu vznést námitku proti zpracování,

 o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou 

příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.  

Byl/a jsem poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů nebo přímo 

u správce:

 osobně na sekretariátu školy,

 elektronicky prostřednictvím datové schránky: i68fxiu

 písemně na adrese sídla správce uvedené výše,

 písemně prostřednictvím e-mailových adres: sekretariat@gym-bohumin.cz nebo gfz@po-msk.cz

 telefonicky na telefonním čísle 596 013 431.

Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů i správce jsou k dispozici na webových stránkách: 

www.gym-bohumin.cz.

Správce poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. Za zjevně nedůvodnou žádost bude požadována 

žádost, je-li týmž podána opakovaně. V takovém případě uloží za zpracování žádosti žáka/zákonného zástupce 

přiměřený poplatek nebo žádosti odmítne vyhovět.

Pokud se žák (subjekt údajů) domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních 

údajů, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V ………………………………………………………………………… dne ………………………………………….

Podpis**:

**Podpis zákonného zástupce v případě, že žák (subjekt údajů) je osoba mladší 18 let.

Po dosažení zletilosti vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů žák (subjekt údajů) svým podpisem.

V ………………………………………………………………………… dne ………………………………………….

Podpis:




