
Informace o zpracování osobních údajů 

Kontaktní údaje správce: Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim,Perálec 71, 539 44 Proseč,  

tel. 469 321 261, e-mail skola@skolaperalec.cz.  

Kontakt na pověřence pro ochranu osobní údajů: Ing. Klára Hudečková poverenec@litomysl.cz, tel. 720 073 518. 

 Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim je správce osobních údajů a zpracovává osobní 

údaje dětí a žáků, jejich zákonných zástupců a jimi pověřených osob. Zpracovávány jsou údaje uvedené na přihlášce, 

tzn. jména, adresy, kontaktní údaje, data narození a rodná čísla. Tyto údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a 

na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů 

dětí, kroniky školy, knihy úrazů, označování věcí dětí a seznamů oprávněných osob. Dále jsou zpracovávány 

audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a žáků a jejich zákonných 

zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školky, školském portálu Pardubického kraje, v tisku, výstavkách 

prací ve školce i na veřejnosti a na školním tablu. Na základě školského zákona jsou údaje poskytovány SPC, PPP, 

Městský úřad (odbor školství, sociální) a ČŠI. Každý, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo požadovat od 

správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz anebo omezení zpracování a může na rozsah a způsob 

zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a 

právo na přenositelnost údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu má  právo kdykoli souhlas 

odvolat. Škola nepředává osobní údaje do jiných států a zpracovává osobní údaje pouze v nezbytně nutné míře a má 

zpracovány vnitřní postupy pro jejich zabezpečení. 

Jako zákonný zástupce beru na vědomí zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu po dobu docházky 

mého dítěte do ZŠ a MŠ Perálec. 

 

Jako zákonný zástupce souhlasím – nesouhlasím s  uveřejněním portrétních fotografií svého dítěte na tablu školy. 

Jako zákonný zástupce souhlasím – nesouhlasím s uveřejněním výtvarných prací svého dítěte mimo objekt školy 

(např. vývěska obce). 

 

 

Jméno a příjmení dítěte    ………………………………………………………………………………… 

Jméno a příjmení zákonného zástupce  …………………………………………………………………………………. 

 

Podpis      …………………………………………………………………………………. 

 

 

Další informace: 

Svolení i souhlas můžete kdykoliv odvolat, požadovat výmaz a opravu osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či 

dopisem předaným či zaslaným škole. Odvoláním svolení a souhlasu není dotčena zákonnost použití osobních údajů 

do doby tohoto odvolání. 

V Perálci dne ………………………………………….. 


