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Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 

Já, níže podepsaná/podepsaný stvrzuji, že souhlasím či nesouhlasím
1
 se zpracováním vyjmenovaných 

osobních údajů mého (mně svěřeného) dítěte – žáka/žákyni SPŠ, Tachov, Světce 1, resp. mých 

vyjmenovaných osobních údajů k jednotlivým níže uvedeným účelům: 

Subjekty údajů 

Žák 

Jméno, příjmení  

Rodné číslo  

(popř. datum narození) 
 

Bydliště  

 

Matka / zákonný zástupce 

Jméno, příjmení  

Bydliště (pokud se liší)  

Otec / zákonný zástupce 

Jméno, příjmení  

Bydliště (pokud se liší)  

  

                                                
1
 Nesouhlas se zpracováním osobních údajů dítěte či zástupce nemohou být důvodem k neposkytnutí služby - mohou však 

poskytování služby zkomplikovat. 

* Nehodící se škrtněte 
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Účely zpracování 

Jednotlivé účely zpracování definují důvody ke zpracování osobních údajů (jejich shromažďování, 

využití a uložení). Detailní informace o jednotlivých činnostech zpracování poskytne subjektu údajů 

škola při shromažďování údajů. 

Účel zpracování: 

Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání 

ve škole. 

 

Zpracovávané osobní údaje: 

E-mail, telefonní číslo zákonných zástupců 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Kontakt na zákonné zástupce – není-li shodný s adresou žáka 

Zpracovávané osobní údaje: 

Jméno, příjmení, třída, adresa, telefonní číslo 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Organizování soutěží a olympiád. 

Zpracovávané osobní údaje:  

Seznamy žáků - jméno, příjmení, datum narození. 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Zveřejnění jména žáků, kteří pobírají stipendium, včetně zveřejnění 

vyplacené částky. 

Zpracovávané osobní údaje: 

Jméno, příjmení, třída, obor vzdělání, částka. 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Zveřejnění fotografií a prezentace aktivit školy za účelem propagace 

školy či zvýšení zájmu žáků o docházku v SPŠ (fotografie žáka 

s vysvětlujícím komentářem).  

Zpracovávané osobní údaje: 

Fotografie, jméno, příjmení (škola, třída). 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Předání osobních údajů rodičů (zákonných zástupců) dítěte za účelem 

možného kontaktování při úrazu či zdravotních potížích. 

Zpracovávané osobní údaje: 

Jméno, příjmení, telefonní číslo. 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Zveřejnění rozpisu maturitních a závěrečných zkoušek. Příkaz ředitelky 

školy k organizování ukončování vzdělávání. 

Zpracovávané osobní údaje: 

Seznam žáků – jméno, příjmení, třída, zkušební předměty 

souhlasím 

nesouhlasím 

 

 
1
 Nesouhlas se zpracováním osobních údajů dítěte či zástupce nemohou být důvodem k neposkytnutí služby - mohou však 

poskytování služby zkomplikovat. 

* Nehodící se škrtněte 
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Účel zpracování: 

Předání údajů žáka externím poskytovatelům služeb ve smluvním vztahu 

se školou za účelem jejich zákonem požadovaného zpracování (např. – 

lyžařský kurz, turistický kurz). Organizování mimoškolních akcí a 

zahraničních zájezdů, slevenky na hromadnou jízdenku. 

Zpracovávané osobní údaje: 

Seznamy žáků - jméno, příjmení, datum narození. 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Zpracování a uložení informací o zdravotním stavu žáka (u žáka se 

zdravotními problémy), který ovlivňuje jejich zapojení do běžného chodu 

školy, resp. třídy. 

Zpracovávané osobní údaje: 

Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní informace. 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Zpracování a uložení informací o povinných zdravotních prohlídkách 

žáků, které vyžaduje organizace výuky (požadavky BOZ pro provoz 

dílen). 

Zpracovávané osobní údaje: 

Jméno, příjmení, datum narození, zdravotní informace od lékaře. 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Zpracování a uložení informací o bankovním spojení zákonného zástupce 

žáka pro evidenci bezhotovostních plateb (např. stravného, ubytování) 

Zpracovávané osobní údaje: 

Seznam žáků, zákonných zástupců – jméno, příjmení, číslo bankovního 

účtu. 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Organizování kulturních pořadů, besed a přednášek pro žáky školy a 

vybírání vstupného. 

Zpracovávané osobní údaje: 

Seznam žáků – jméno, příjmení, třída 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Zpracování Výroční zprávy o činnosti školy, Zprávy o činnosti, školních 

ročenek a jiných školou vydávaných tiskovin po dobu vzdělávání a jejich 

dokumentačního a historického využití. 

Zpracovávané osobní údaje: 

Jméno, příjmení, třída, fotografie. 

souhlasím 

nesouhlasím 

Účel zpracování: 

Poskytnutí otisku prstu pro zabezpečený vstup do budovy školy. 

Zpracovávané osobní údaje: 

Otisk prstu, obvykle palce. 

souhlasím 

nesouhlasím 

 
1
 Nesouhlas se zpracováním osobních údajů dítěte či zástupce nemohou být důvodem k neposkytnutí služby - mohou však 

poskytování služby zkomplikovat. 

* Nehodící se škrtněte 
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Trvání souhlasu 

Tento souhlas se uděluje na dobu trvání doby vzdělávání žáka ve střední škole, plus 5 let. 

Poučení 

V souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů je nezbytné pro všechna zpracování, 

pro která neexistuje právní základ nebo oprávněný zájem, získat souhlas subjektu údajů, případně jeho 

zástupce. Tento souhlas lze kdykoliv a bez udání důvodu vzít zpět. 

 

V Tachově, Světcích dne .................................... 

 

Podpis matky / zákonného zástupce: ……………………………………………………………… 

 

Podpis otce / zákonného zástupce: ……………………………………………………………… 

 

Podpis žáka / zletilého žáka: ............................................................................................................. 

 

 

 

1
 Nesouhlas se zpracováním osobních údajů dítěte či zástupce nemohou být důvodem k neposkytnutí služby - mohou však 

poskytování služby zkomplikovat. 

* Nehodící se škrtněte 

 


