
Základní a Mateřská škola, Hradec Králové – Kukleny, Pražská 198 

 

        IČO: 70886091  Základní škola     TEL: 495 535 592                              Mateřská škola    MŠ Markova 
        DIČ: CZ70886091                                    E-MAIL: zskukleny@zskukleny.cz                               E-MAIL: msmarkova@zskukleny.cz 

        www.zskukleny.cz                                                                                                                            MŠ Plačice  

                                                                                                                                                                  E-MAIL: msplacice@zskukleny.cz 
  

Informovaný souhlas 
Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Základní škole a Mateřské škole,  
Hradec Králové, Pražská 198 (dále jen „škole“) ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních 
údajů o mém dítěti z pohledu Občanského zákoníku a GDPR. 
 
Jméno a příjmení žáka/kyně: ____________________________ Datum narození: ______________ 
 
Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro naplnění 
stanoveného účelu. 
Jedná se o osobní údaje: 

 pro pořizování, použití a rozšiřování písemností osobní povahy, fotografií, obrazových a 
zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro 
potřeby propagace školy, včetně webových stránek, (OZ) 

souhlasím – nesouhlasím 
 

 pro užití autorských děl vytvořených uvedeným žákem školy za účelem propagace činnosti 
školy, (OZ) 

souhlasím – nesouhlasím 
 

 pro pořádání školních a mimoškolních akcí (výlety, školy v přírodě, LVVZ, adaptační kurzy, 
exkurze, besedy, sportovní akce…), (OZ), komerční připojištění (GDPR) 

souhlasím – nesouhlasím 
 

 pro potřebu bezhotovostního hrazení plateb – číslo bankovního účtu (stravné, školní družina, 
zájmové kroužky, lyžařský a adaptační kurz, výjezd do zahraničí,…), pro založení Google adresy 
(GDPR) 

souhlasím – nesouhlasím 
 

 pro administraci Sazka olympijského víceboje (GDPR) 
souhlasím – nesouhlasím 
 

 pro práci šk. psychologa s kolektivem třídy (pro individuální práci - zvláštní souhlas) (GDPR) 
souhlasím - nesouhlasím 
 
Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu 
nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Souhlas poskytuji pouze škole, která bez 
zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje poskytnout dalším osobám a musí tyto údaje 
zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou, zničením, 
zneužitím či ztrátou. 
Byl jsem poučen, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je zcela dobrovolné a o mém právu 
tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů. 
(souhlas není požadován ani z pohledu OZ ani z pohledu GDPR u přijímacího řízení na stř. školy a u úrazového 
pojištění), škola nepoužívá rodná čísla jako variabilní symbol. 
 

V Hradci Králové dne:________________ 
 
Jméno zákonného zástupce: _______________________                         Podpis:___________________ 
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