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Správce osobních údajů: příspěvková organizace Gymnázium Valašské Klobouky. 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 
PaedDr. Soňa Zabloudilová, Gymnázium Valašské Klobouky, Komenského 60, 766 01 
Valašské Klobouky gdpr@gymnazium-vk.cz , 577 320 572. 
 
Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby Gymnázium Valašské Klobouky v souvislosti se 
zajištěním vzdělávání zpracovávalo osobní údaje mého syna/mé dcery následujícím způsobem: 
 

1) zveřejněním jména a příjmení  – lokálně (v prostorách Gymnázia Valašské 
Klobouky na nástěnkách, ve školním časopise, v místním tisku nebo zpravodaji) za 
účelem prezentace činnosti Gymnázia Valašské Klobouky. 

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/mé dcery na Gymnáziu Valašské 
Klobouky. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu 
příjemci, ale budou zpřístupněny širokému okruhu osob pohybující se v prostorách Gymnázia 
Valašské Klobouky a všem čtenářům uvedených médií. 
 

2) zveřejněním jména a příjmení  – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních 
webových stránek a sociálních sítí Gymnázia Valašské Klobouky za účelem 
prezentace jeho činnosti a úspěchů.  

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/mé dcery a současně souhlasím s dalším 
uchováním výše uvedených osobních údajů po dobu 10 let po ukončení vzdělávání na 
Gymnáziu Valašské Klobouky. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou 
předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví 
oficiální webové stránky a sociální sítě Gymnázia Valašské Klobouky.  
Gymnázium Valašské Klobouky nenese odpovědnost za případné další zpracování výše 
uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je 
neslučitelné s tímto účelem. 
 

3) pořizováním a následným zveřejněním fotografií, zvukových a obrazových 
záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek a 
sociálních sítí Gymnázia Valašské Klobouky za účelem prezentace jeho činnosti a 
úspěchů.  

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/mé dcery a současně souhlasím s dalším 
uchováním výše uvedených osobních údajů po dobu 10 let po ukončení vzdělávání na 
Gymnázium Valašské Klobouky. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou 
předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví 
oficiální webové stránky a sociální sítě Gymnázia Valašské Klobouky. 
Gymnázium Valašské Klobouky nenese odpovědnost za případné další zpracování výše 
uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je 
neslučitelné s tímto účelem. 
 

4) pořizováním a následným zveřejněním fotografií, zvukových a obrazových 
záznamů    – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek a 
sociálních sítí organizátora vzdělávací, kulturní nebo sportovní či jiné obdobné 
akce za účelem prezentace této akce a činnosti organizátora akce.  

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/mé dcery na Gymnáziu Valašské 
Klobouky. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu 
příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky a 
sociální sítě organizátora akce. 
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Gymnázium Valašské Klobouky nenese odpovědnost za případné další zpracování výše 
uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je 
neslučitelné s tímto účelem. 
 

5) Předání osobních údajů (v rozsahu jméno a příjmení, ročník narození) při organizaci a 
zajišťování vzdělávacích, pobytových nebo sportovních akcí s účastí žáků 
Gymnázia Valašské Klobouky, kterými mohou být např. adaptační pobyty, zájezdy, 
exkurze, školní výlety, školní soutěže/olympiády, lyžařský výcvikový kurz apod. 
Pokud bude pro zajištění příslušné akce nutný větší rozsah osobních údajů, 
budete předem požádání o souhlas s jejich zpracováním a bude vám poskytnuta 
informaci o důvodu jejich zpracování. 

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/mé dcery. Osobní údaje zpracovávané za 
tímto účelem mohou být předávány organizátorům vzdělávacích, pobytových nebo sportovních 
akcí, dopravcům, ubytovatelům atd., kteří se stávají jejich příjemci a správci osobních údajů 
současně a zodpovídají za dobu uchování převzatých osobních údajů. 
Pokud bude zajištění příslušné akce vyžadovat větší rozsah osobních údajů (např. datum 
narození, bydliště, číslo bankovního účtu, údaje o pojištění, údaje o zdravotním stavu nebo jeho 
omezení atd.) budete o tomto informováni a bude vám poskytnuta informace o důvodu tohoto 
zpracování. 
 

6) Evidence stálých čtenářů školní knihovny, v rozsahu jméno a příjmení a datum 
narození (případně další pro evidenci nezbytné údaje uvedené v přihlášce) 

Souhlas uděluji na dobu využívání služeb knihovny mým synem/mou dcerou a jeden rok po 
poslední výpůjčce. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému 
dalšímu příjemci. 
 

7) Poskytování poradenských služeb výchovným poradcem, psychologem, 
speciálním pedagogem, asistentem pedagoga, metodikem prevence, v rámci 
kterých mohou být zpracovávány osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů 
získané zejména z „doporučení“ poskytnutých příslušným školským poradenským 
zařízením.  

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/mé dcery. Zpracovávané osobní údaje a 
zvláštní kategorie osobních údajů jsou uchovávány po dobu stanovenou zvláštními právními 
předpisy a Spisovým a skartačním plánem Gymnázia Valašské Klobouky. Údaje zpracovávané 
za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům, vyjma situací, kdy tak ukládá 
zvláštní zákon. 
 

8) Gymnázium Valašské Klobouky zpracovává osobní údaje i zvláštní kategorie 
osobních údajů v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných a vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve 
školách a školských poradenských zařízeních a údaje potřebné pro vnitřní chod 
školy (zajištění výuky, evidence strávníků, vchodový systém). 

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/mé dcery. Zpracovávané osobní údaje a 
zvláštní kategorie osobních údajů jsou uchovávány po dobu stanovenou zvláštními právními 
předpisy a Spisovým a skartačním plánem Gymnázia Valašské Klobouky. Údaje zpracovávané 
za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům, vyjma situací, kdy tak ukládá 
zvláštní zákon. 
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Máte právo:  
 

 Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 
osobních údajů,   

 požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i vašeho syna/vaší dcery,  

 požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 
zpracovávané Gymnáziem Valašské Klobouky jsou nepřesné),  

 požadovat vymazání osobních údajů vašich i vašeho syna/vaší dcery, popř. požadovat 
omezení jejich zpracování,  

 podat stížnost u dozorového orgánu.  
 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  
 
Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu 
osobních údajů. 
 
 
 
Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas* se zpracováním osobních údajů mého 
syna/dcery pro shora uvedené účely a jmenovitě vyjadřuji: 
 
 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1) výše 
 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 2) výše 
 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 3) výše 
 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 4) výše 
 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 5) výše 
 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 6) výše 
 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 7) výše 
 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 8) výše 
 
 
 
Příjmení a jméno žáka: 
 
 
Příjmení a jméno zákonného zástupce: 
 
 
 
V(e) ...............................................................   Dne …………… 
 
 
 
   .................................................. 
   podpis zákonného zástupce 
 
 
 
*Nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS. 


