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Informovaný souhlas 

 
 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Masarykově obchodní akademii, Rakovník, 

Pražská 1222, (dále jen „škole“) k evidenci a zpracovávání osobních údajů a osobních údajů 

o mém synovi (dceři) 

         nar.        

 

ve smyslu evropského nařízení a směrnice EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování 

těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro naplnění stanoveného účelu, 

- pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace, 

- pro vedení psychologických vyšetření, 

- pořizování a zveřejňování údajů, fotografií a videozáznamů v propagačních 

materiálech školy, včetně webových stránek a facebooku školy, v regionálním a 

celostátním tisku, školních novinách, 

- pořádání školních, mimoškolních a volnočasových akcí (kurzy, výlety, soutěže, 

exkurze).  

 

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole, případně pro potřeby 

propagace školy a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich archivaci. Souhlas 
poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé 

osobní údaje poskytnout třetím osobám a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným 

přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím a ztrátou. 

Byl jsem poučen o svých právech, zejména tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání 

důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobních 

údajů je dobrovolné, právu na sdělení o tom, jakým škola data zpracovává a za jakým účelem 

je používá. Dále potvrzuji, že jsem byl informován o možnosti vyžadovat po uvedené instituci 

vysvětlení k možnému zjištění, či domněnce o zneužití nebo nevhodném zpracovávání 

osobních dat, které můžou být v rozporu se zákonem nebo s ochranou soukromého života a po 

správci nebo zpracovateli odstranit tento stav věci. Jedná se tímto především o provedení 

opravy, doplnění, blokaci nebo likvidaci osobních údajů. 

 

 

V    dne     

 

 

Jméno zákonného zástupce       a podpis     
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