Informace o zpracování osobních údajů dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a souhlas s jejich zpracováním

Souhlas se zpracováním osobních údajů dětí, žáků,
jejich zákonných zástupců a studentů
Osobní údaj

Účel

Jméno a příjmení, datum narození

Údaje požadované při účasti žáků a studentů v soutěžích, olympiádách, SOČ apod.,
pokud reprezentují školu v evidenci účastníků u pořadatele, organizátora
Údaje o žácích a studentech poskytované
cestovním kancelářím, popř. zájmovým
vzdělávacím agenturám při organizaci školy
v přírodě, sportovního kursu, zahraničního
zájezdu apod.
Pro prokázání totožnosti účastníka exkurze
v organizaci, kde se tato exkurze koná
Při výjezdech do zahraničí
Pro jiné uživatele, než stanovuje zákon
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných
číslech, § 13
Zpracování v souvislosti s účastí žáků a studentů v různých grantových projektech
a soutěžích: Souhlas, pokud nejde o výjimku
podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 1303/2013, článek 125,
odst. d), e)
Získání potřebných podkladů pro výjezd
žáka do ciziny v rámci projektu ERASMUS,
EUREGIO apod.

jméno a příjmení, adresa, datum narození, číslo
občanského průkazu

Občanský průkaz
Číslo pasu
Rodné číslo
Jméno, příjmení, datum narození, pohlaví

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo,
místo trvalého pobytu, číslo OP, telefonní spojení, e-mail, jméno a příjmení, adresa trvalého
pobytu zákonného zástupce
Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, fotografie, čísla čipu v průkazce, sériové číslo průkazu, platnost, ročník, osobní ID, třída, status držitele, název školy, telefonní spojení, e-mail, datum narození, OP a číslo pasu
Skupinové fotografie bez popisu

Skupinové fotografie bez popisu, filmové záznamy a zvukové nahrávky
Textové či obrazové informace o úspěších (např.
u soutěží umístění na předních místech) s uvedením pouze jména a příjmení (případně ročníku či třídy)
Jméno a příjmení, třída, oddělení nebo skupina
sourozence žáka

Zdravotní pojišťovna žáka

Žádost o vystavení průkazu ISIC, ITIC, ALIVE.
Pro užití průkazu k jeho funkcím v rámci
školy, tedy zejména jako studentského identifikačního průkazu, k potvrzení statusu žáka
(studenta) a k použití v čipových zařízeních
školy
Marketingové propagace školy (reklamní
letáky, burzy škol, reklamní spoty apod.)
Svolení dle Zákona 89/2012 Sb. (Občanský
zákoník), § 84 – 90
Na školním webu
V propagačních materiálech školy, ve výroční zprávě či ročence školy, na školním webu
či na nástěnkách ve škole apod.
Svolení dle Zákona 89/2012 Sb. (Občanský
zákoník), § 84 – 90
Pro účely organizace režimu vzdělávání
(např. v MŠ) nebo pro účely spádovosti
(přijetí sourozenců do stejné základní školy,
apod.).
Spádovost dle Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), § 34a a § 36
V matrice. Pro komunikaci při BOZP, úrazech, zdravotních obtížích apod.
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Informace o zpracování osobních údajů dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a souhlas s jejich zpracováním
Další údaje ve školní matrice nad povinný rá- Různé potřeby školy nebo školského zařízení

mec:
• Číslo občanského průkazu
• Číslo pasu
• Soukromý telefon
• Soukromý telefon zákonného zástupce.
• Soukromý e-mail
• E-mail zákonného zástupce
• Zaměstnání a zaměstnavatel zákonného zástupce
• Údaje o druhém zákonném zástupci
Číslo účtu zákonného zástupce
Výtvarná a obdobná díla dětí, žáků a studentů
na výstavě v galeriích

Výtvarná a obdobná díla dětí, žáků a studentů
v objektu školy nebo školského zařízení
Totožnost autora, jehož dílo bylo podle projevu
jeho vůle zveřejněno bez udání jména (dílo
anonymní), popřípadě pod krycím jménem nebo pod uměleckou značkou (dílo pseudonymní)
Psychologické, lékařské a jiné průzkumy a testování mezi žáky, jejichž součástí by bylo uvedení osobních údajů žáka

Údaje o způsobu a výsledku testování

Jméno a příjmení žáka, den v týdnu a pořadové
číslo hodiny, z níž byl žák uvolněn
Jiná oprávněná osoba, kterou lze informovat o
průběhu a výsledcích vzdělávání: Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonické spojení, e-mail, datová schránka.

Bezhotovostního hrazení stravného škole
nebo školskému zařízení
Zákon 121/2000 Sb. (Autorský zákon),
§ 2 Autorské dílo, § 4 Zveřejnění a vydání
díla, § 5 Autor, § 7 Anonym a pseudonym,
§ 9 Vznik práva autorského, § 11 Osobnostní
práva, §17 Vystavování
Zákon 121/2000 Sb. (Autorský zákon), § 35
Užití díla … a užití díla školního
Prozrazení totožnosti autora.
Zákon 121/2000 Sb. (autorský zákon), § 7,
odst. 1.
Kromě anonymních průzkumů, které musí
souviset se vzděláváním na dané škole a
musí s ním předem písemně souhlasit ředitel či zástupce ředitele; to platí zvláště v
případě, že výsledky jsou poskytovány mimo
školu
Provedení orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu
v průběhu školního roku, existuje-li důvodné
podezření z požití návykové látky a možného ohrožení zdraví žáka (studenta).
(Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí,
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních)
Uvolnění z výuky bez náhrady z první nebo
poslední vyučovací hodiny.
Zákon 561/2004 Sb., (Školský zákon), § 50,
odst. 2
Ve školní matrice. Informace o průběhu a
výsledcích vzdělávání
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Informace o zpracování osobních údajů dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a souhlas s jejich zpracováním
Č. j. rozsudku o rodičovské odpovědnosti, jmé- Ve školní matrice pro účely bezproblémono a příjmení, časový rozsah styku druhého vého režimu vzdělávání, např. umožnění ANO
NE
styku zákonného zástupce s dítětem (nezlerodiče
tilým žákem)
Evidence školních úrazů
Údaje o úrazu nad rámec zákona
ANO
NE

Dávám souhlas, aby Organizace na základě článku 6, odstavec 1, písmeno a) Nařízení zpracovávala tyto
údaje o osobách, které mohou vyzvedávat dítě ze školy, za uvedeným účelem. Souhlas (nesouhlas) vyjadřuji
zakroužkováním slova ANO v případě souhlasu, resp. NE v případě nesouhlasu v příslušném sloupci tabulky.
Osobní údaj
Jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon

Účel
Vyzvedávání dítěte ze školy

ANO – NE
ANO

NE

Dávám výslovný souhlas k tomu, aby Organizace na základě článku 9, odstavec 1, písmeno a) Nařízení zpracovávala tyto citlivé osobní údaje za uvedeným účelem. Souhlas (nesouhlas) vyjadřuji zakroužkováním slova
ANO v případě souhlasu, resp. NE v případě nesouhlasu v příslušném sloupci tabulky.
Osobní údaj
Fotografie – podrobný portrét

Účel
Ve školní matrice

Fotografie – podrobný portrét

Na školním webu

Fotografie – podrobný portrét

Na nástěnkách v prostorách organizace

Národnost

Ve školní matrice pro potřeby programů na
podporu národnostních menšin, financování
škol národnostních menšin, podpůrných
opatření, apod.
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