
STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD, 
příspěvková organizace 

Masarykova 198, 664 61 Rajhrad 

                  

_______________________________________________________________________________________ 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – zákonný zástupce 

 

Já , níže podepsaný/a 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: 

Matka:………………………………………………………………………………………………………… 

 

Otec:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jiný: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení dítěte (ubytovaného žáka): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Narozený/á: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresa: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uděluji tímto Střední zahradnické škole Rajhrad, příspěvková organizace,(dále jen „škola“) se sídlem 

Masarykova 198, Rajhrad, IČO 00055468 (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním osobních údajů mého 

dítěte (ubytovaného žáka) mne jako zákonného zástupce, a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

 Jméno a příjmení ubytovaného žáka 

 Jméno a příjemní zákonného zástupce 

 Adresa  

 Věk ubytovaného žáka 

 Studijní zaměření ubytovaného žáka 

 Fotografie, audiozáznam, videozáznam z akce školy (např. jarmark školy, vánoční výstava 

atd.) 

 Informace o umístění v soutěžích ubytovaného žáka 

 Informace uvedeny v přihlášce k ubytování na domov mládeže 

 



2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

Matrika domova mládeže a propagace výsledků žáků školy na webu školy, ve výroční zprávě školy a 

dalších propagačních materiálech (propagační CD, DVD, plakáty školních akcí, propagace v tisku …). 

 

3. Doba zpracování osobních údajů je po celou dobu ubytování na domově mládeže a následně ještě 

jeden rok od jeho ukončení. 

 

4. Osobní údaje budou poskytnuty následujícím třetím osobám: pedagogickým pracovníkům Střední 

zahradnické školy Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, Rajhrad. 

 

 

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že dle ustanovení č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 máte právo: 

 

a) Vzít souhlas kdykoliv zpět, 

b) Požadovat po nás informace, jak osobní údaje zpracováváme, 

c) Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  

d) Umožnit vám přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit, 

e) Vyžadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

f) V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Zákonný zástupce  ubytovaného žáka, prohlašuje, že byl správcem řádně poučen o zpracování a ochraně 

osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně. 

 

V …………………………………………………. 

 

Dne: ……………………………………………………. 

 

 ……………………………………….. 

 Podpis zákonného zástupce/ zástupců 

Školní rok 2020-2021 


