
Souhlas zákonného zástupce s užitím osobních údajů

Já, zákonný zástupce (dále jen subjekt údajů) 

matka (jméno a příjmení) ….……………………………………………………………………….

otec (jméno a příjmení) .....………………………………………………………………………...,

dítěte (jméno a příjmení) …………………………………………………………………………., 

které bude ve školním roce 2021/2022 navštěvovat Lesní komunitní  školu Studánka, tímto ve
smyslu  evropského  Nařízení  o  ochraně  osobních  údajů  a  zákona  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), 
souhlasím  se  shromažďováním,  uchováním  a  zpracováním  osobních  údajů  mnou
poskytnutých správci osobních údajů
 

Lesní komunitní škole Studánka

zřizovatelem LKŠ Studánka je LBDK, z.s., se sídlem Tovární 80, v Berouně, PSČ 266 01,
, IČO: 26556201, zastoupená Mgr. Sandrou Černou
(dále též jako „správce“) 

a dále souhlasím s tím, aby níže uvedené osobní údaje byly zpracovány a použity:

    správcem,
zaměstnancem správce,

    jakýmkoliv smluvním partnerem správce,          
v souladu s vnitřní směrnicí správce Ochrany osobních údajů fyzických osob.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití
osobních údajů pro:

Informace uváděné ve Smlouvě o poskytování základního vzdělávání pro I. stupeň ZŠ 
z důvodů zajištění péče o dítě. Tzn. pro účely evidence dítěte ve školní matrice.
Informace o zdravotním stavu dítěte včetně alergií z důvodu zajištění zdravotní 
bezpečnosti dítěte.  
Informace nezbytné pro vystavování faktur spojených se službami za vzdělávání dítěte.
Informace o činnostech LKŠ z důvodu propagace na webu, sociální síti facebook i 
veřejných zpravodajských médiích.
Souhlasím, aby z důvodů zajištění bezpečnosti a zdravotní péče mého dítěte měli pedagogové
uloženy v mobilech kontakty na oba zákonné zástupce.
Z důvodu sledování vývoje dítěte v rámci RVP PV a ŠVP pedagogové zpracovávali
informace k evaluaci dítěte v podobě portfolia dítěte.
 
Souhlasím s pořizováním a zpracováním fotek z důvodu dokumentace vzdělávání dětí a i 
z důvodu propagace LKŠ (webové stránky, facebook, propagace v médiích, pro marketinkové
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účely a další).
U pořizování a zpracování fotodokumentace souhlasím s využíváním fotek svého dítěte pro 
účely propagace a to ze dnů docházky dítěte i po skončení docházky dítěte.
Z důvodu organizace a péče o dítě je nutná identifikace osobních věcí dětí.
Souhlasím s poskytnutím informací o mém dítěti, které se týkají výchovy a vzdělávání pro 
potřeby školských poradenských zařízení.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
    - elektronicky (automatizovaně) - prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
    - v písemné podobě.

Tento  souhlas  je  svobodný  a  vědomý  projev  vůle  subjektu  údajů,  jehož  obsahem je  svolení
subjektu údajů se zpracováním osobních údajů a je udělen správci po dobu docházky mého dítěte
do Lesní komunitní školy Studánka.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv tento souhlas kdykoliv změnit či zrušit a kdykoliv si od
správce vyžádat shromážděné osobní údaje. Zároveň prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a
pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

Dále se  zavazuji,  že  v případě  změny u jakéhokoliv  osobního údaje  včetně  zdravotního  stavu
(dítěte), budu obratem informovat pedagogy LKŠ Studánka a i zřizovatele LBDK, z.s.

Datum a podpis zákonného zástupce: ……………………………………………………………….
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