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INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České jako správce osobních údajů (dále jen ško-

la) zpracovává osobní údaje jen zákonným způsobem a veškeré osobní údaje související a nutné pro vzdělávání žáků 

jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Pro přirozený rozvoj žáka škola realizuje 

nebo se zúčastňuje aktivit nad rámec zákonného vzdělávání jako jsou sportovní soutěže, olympiády, kulturní vystoupení, 

vzdělávací výlety, výcviky a školy v přírodě, při kterých dochází ke zpracovávání níže uvedených osobních údajů po-

třebných pro organizování, zabezpečení aktivity a pro informační účely a propagaci školy. Níže uvedený souhlas se ne-

vztahuje na osobní údaje zpracovávané z důvodu právní povinnosti, kterou je škola povinována dle platné legislativy. 

Kategorie osobních údajů: 

Osobní údaj Účel zpracování Souhlas 
(Nehodící se přeškrtněte) 

Fotografie audio či 

videozáznam žáka. 

Facebook, Instagram (v omezené míře jen pro prezentační a propagační 

účely školy, zveřejněný obsah podléhá schválení redakční radou a ve-

dením školy). 

ANO – NE 

Jméno, příjmení, třída, 

významné úspěchy a 

výsledky žáka. Audio či 

videozáznam žáka. 

Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže, olympiády, 

sportovní, kulturní a umělecké akce) v tisku, TV, na webu školy a tříd, 

školních publikacích, prezentační projekce ve škole, almanachu, ve 

výroční zprávě, na nástěnkách a jiných veřejně dostupných prostorách 

ve škole a v rámci ocenění úspěšných žáků u zřizovatele školy. 

ANO – NE 

Jméno, příjmení, třída, 

datum narození, zdra-

votní pojišťovna, byd-

liště, rodné číslo, číslo 

pasu žáka. Jméno a 

příjmení zákonného 

zástupce. 

Poskytnutí těchto údajů ubytovacím zařízením v souvislosti s organizací 

výjezdních aktivit školy, např. škol v přírodě, lyžařských výcviků, 

adaptačních pobytů, školních výletů, mediálních kurzů. Evidence po-

jistných událostí a jejich likvidace, pojištění a ubytovací služby v rámci 

zahraničních výjezdů. 

ANO – NE 

Jméno, příjmení, e-mail 

zákonného zástupce. 

Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (např. besedy, prezen-

tační aktivity, otevřené hodiny pro zákonné zástupce), poskytování 

osobních údajů dětí zákonného zástupce (např. informace o prospěchu, 

výchovných opatřeních, zdravotním stavu). 

ANO – NE 

Jméno, příjmení, e-mail 

žáka. 

Získávání dovedností při práci s poštovním klientem v rámci hodin 

informatiky, informace o úkolech, jejich zasílání v rámci kontaktu učitel 

– žák. 

ANO – NE 

Zdravotní stav – ome-

zení žáka. 

V případě aktivit nespadajících pod vzdělávací proces dle školského 

zákona. 
ANO – NE 

Doba poskytnutí souhlasu: 

Souhlas se poskytuje na dobu určitou a tou je doba, po kterou žák navštěvuje školu plus 2 roky na vzájemné vypořádání. 

V případě videozáznamů a fotografií pro vedení kroniky a pro propagaci školy a evidence významných studijních a ji-

ných výsledků je doba stanovena na dobu existence právní subjektivity školy. 

Práva poskytovatele osobních údajů: 

Jako poskytovatel osobních údajů máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nezaniká právo 

správce na zpracovávání výše uvedených osobních údajů před odvoláním souhlasu. Další vaše práva, zákonné důvody, 

zásady zpracovávání osobních údajů a jejich zabezpečení na naší škole naleznete na našich webových stránkách 

www.cssodry.cz - Ochrana osobních údajů – GDPR. 

Jméno a příjmení žáka:  Datum narození žáka:   

V Odrách dne:   Podpis žáka:  
) 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

 

 

V Odrách dne:   Podpis Zákonného zástupce:  

  

http://www.cssodry.cz/

