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ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., 
Fakultní škola Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty 

Říčanská 1984/5, Praha 10 Vinohrady, 
 IČO 24256510, IZO 181 060 647, Tel: 739047470,  www.tiptoes.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Já, níže podepsaná/-ý …………..…………………………………………………..…………………………….…, jako 
zákonný zástupce dítěte/žákyně/žáka uděluji tímto svůj souhlas se zpracováváním mých osobních údajů  a 
osobních údajů mého dítěte: 

jméno a příjmení dítěte ______________________________________________________________________ 

datum narození  ______________________________________________________________________ 

adresa bydliště  ______________________________________________________________________ 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., Křenecká 52, 277 14 Lhota, IČO: 24256510 (dále 
též jen "škola"), je oprávněna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 
27.4.2016 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), ve smyslu zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle dalších právních norem upravujících oblast 
ochrany osobních údajů a soukromí, zpracovávat osobní údaje na základě uděleného souhlasu výhradně pro níže 
uvedené účely, v daném rozsahu a po dobu poskytnutí tohoto souhlasu. 

Uděluji tímto škole svůj souhlas / nesouhlas  (zvolenou variantu označte, nehodící se škrtněte): 

□Souhlasím - □Nesouhlasím v souladu s příslušnými právními předpisy*
s pořizováním, používáním, šířením a zveřejňováním fotografií (včetně podobizny), obrazových či zvukových 
záznamů, spolu s uvedením dalších strukturovaných údajů a informací (zejména jména, příjmení, třída žáka, rok 
narození, bydliště, dosažené výsledky a pořadí umístění se v soutěži, podrobný popis dané akce či události apod.) 
v rámci realizace školních i mimoškolních akcí pořádaných školou, dokumentování soutěžních, sportovních a 
kulturních událostí a vystoupení, informováním o výsledcích školních prací a úspěchů dětí/žáků školy ve školních 
i mimoškolních aktivitách, soutěžích, olympiádách atd. za účelem dokumentace, propagace a prezentace 
školy:  

- v ročenkách, brožurách, výročních zprávách a dalších publikacích školy ANO / NE    

- v tištěných i elektronických mediích  ANO / NE 

- na webových stránkách školy (www.tiptoes.cz)  ANO / NE 

- na oficiálním Facebooku školy        ANO / NE 

- na školním Youtube kanálu ANO / NE 

□Souhlasím - □Nesouhlasím v souladu s příslušnými právními předpisy*
se zpracováním osobních údajů mých i mého dítěte (v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého 
bydliště, údaje o zdravotní pojišťovně, při výjezdu do zahraničí RČ, číslo pasu nebo jiného dokladu, národnost, 
kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mail zákonného zástupce či dítěte) za účelem organizace a registrace na 
školní i mimoškolní akce, pořádané školou, zejména výlety, škol v přírodě, lyžařské výcviky, pořádání 
výměnných pobytů a cest do zahraničí, exkursí, olympiád, sportovních, uměleckých a vědomostních soutěží, 
apod.,. Pro tyto účely mohou být osobní údaje v nezbytném rozsahu předány také organizátorům jednotlivých 
soutěží a pořádaných akcí, přepravcům, subjektům poskytujícím ubytování atd.. Bližší informace o jednotlivých 
příjemcích osobních údajů naleznete na webových stránkách školy.    
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□Souhlasím - □Nesouhlasím v souladu s příslušnými právními předpisy*
se zpracováním mých osobních údajů školou v rozsahu (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo případně IDS) pro 
účely zasílání sdělení a informací o dostupných a plánovaných akcích školy a nabídkách mimoškolních 
aktivit, kroužků. 

V případě souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel, zde vyplňte své aktuální 
kontaktní údaje, které chcete škole poskytnout:  

e-mail:     __________________________________________

telefonní číslo:  _____________________________________

IDS:        __________________________________________

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován po dobu školní docházky nebo do odvolání 
souhlasu.  
Poskytnutí souhlasu se zpracování osobních údajů je zcela dobrovolné. V souladu s platnou legislativou Vás 
informujeme, že udělený souhlas lze kdykoli a bez udání důvodu odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však 
není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.  Dále Vás 
informujeme, že v souladu s Obecným nařízením máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, resp. 
k údajům Vašeho dítěte, právo na jejich opravu, výmaz omezení zpracování, námitku, popř. i právo na 
přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud výkon těchto práv nezasahuje do zákonných povinností 
školy.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., Křenecká 52, 277 14 Lhota, IČO 24256510, je 
správcem osobních údajů, které nám Vy, jako subjektu údajů, resp. jako zákonný zástupce subjektu údajů, 
poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními 
předpisy a zavedenými standardy technické a organizační bezpečnosti. Na základě Vámi uděleného souhlasu 
zpracováváme pouze ty kategorie osobních údajů, které nezbytně potřebujeme pro naplnění výše uvedených 
účelů, a pro které nelze využít jiný právní důvod zpracování. Osobní údaje nepředáváme do třetí země nebo 
mezinárodní organizace, nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani 
profilování. Upozorňujeme však, že při zveřejňování fotografií či videí na sociálních sítích a webových 
stránkách správce mohou mít k Vašim osobním údajům přístup všichni uživatelé internetu, kde tak vzniká 
zvýšené nebezpečí jejich zneužití.  
V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností souvisejících se zpracováním osobních údajů, včetně 
stížností, se můžete obracet na správce prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové 
adrese: poverenec@tiptoes.cz nebo písemně na adrese školy. V případě porušení dodržování zákonných 
povinností souvisejících s ochranou osobních údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu 
osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz. S tím, jak s osobními údaji 
nakládáme a jaká jsou Vaše práva, se můžete podrobněji seznámit také na webových stránkách školy 
(https://tiptoes.cz). 

V __________________________________ dne  __________________  

Jméno a příjmení zákonného zástupce:        Podpis zákonného zástupce: 

___________________________________________________          _________________________ 

___________________________________________________          _________________________ 

*příslušné právní  předpisy – ve smyslu §§ 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů; v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 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; zákon č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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