
     ZUŠ Fantazie s.r.o. 
 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 
Já ………………………………………….…………. jako zákonný zástupce 
žáka………………………………………………………….. 
 
vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji 
 
správci osobních údajů, kterým je Základní umělecká škola Fantazie s.r.o.,  IČ: 258 18 996,  
sídlem Polská 426/31, 779 00 Olomouc, místo výuky Rožňavská 728/21, 779 00 Olomouc 
(dále jen „Správce“), 
 
souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro níže stanovené účely a dobu 
trvání. 
 

 

Osobní údaj: 

 

 

Účel zpracování 

 

Doba zpracování 

 

Souhlas ANO x NE* 

Fotografie žáka 
 

Pořízení, uložení, a 
zveřejnění na školním 
webu, na školním 
facebooku, ve výroční 
zprávě školy, ve školním 
zpravodaji, na 
propagačních a 
prezentačních materiálech 
školy. 

 
 
 
Po dobu školní 
docházky 

 
 
 

ANO 

 
 
 

NE 

Audio či videozáznam 
žáka 

Pořízení, uložení a 
zveřejnění na školním 
webu, na školním 
facebooku. 

 
Po dobu školní 
docházky 

 
ANO 

 
NE 

Výtvarná díla žáka 
označena jménem 
autora 

Zveřejnění na nástěnce 
školy. 

Po dobu školní 
docházky 

ANO NE 

Jméno, příjmení, 
e-mailová adresa 
zákonného zástupce 

Zasílání informací o 
dostupných 
aktivitách školy. 

 
Po dobu školní 
docházky 

 
ANO 

 
NE 

Jméno, příjmení, třída a 
dosažené výsledky žáka 
ve školní a mimoškolní 
soutěži 
 

Zveřejnění informací o 
školních a mimoškolních 
akcích (soutěže, olympiády, 
sportovní, kulturní a 
umělecké akce) na školním 
webu, na školním 
facebooku, ve výroční 
zprávě školy, ve školním 
zpravodaji, na 
propagačních a 
prezentačních materiálech 
školy, na nástěnce školy. 

 
Po dobu školní 
docházky 

 
ANO 

 
NE 

*nehodící se škrtněte 



     ZUŠ Fantazie s.r.o. 
 

 
 
Souhlas je udělen v souladu s Obecným nařízením a ochraně osobních údajů (2016/679) a to na 
výše 
uvedenou dobu po udělení souhlasu, případně do odvolání tohoto souhlasu. 
 
 
 
 
 
Základní umělecká škola Fantazie s. r. o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovaně 
rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje 
budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v 
míře nezbytné pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně 
odvolat, a to například zasláním emailu info@zus-fantazie.cz, datovou zprávou na schránku Správce ID 

datové schránky: b2s3fub, nebo dopisem na výše uvedenou adresu sídla Správce. 
 
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Základní uměleckou školou s. r. o. 
informován o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu 
 
I. na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 
II. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR) 
III. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 GDPR) 
IV. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR) 
V. na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 
VI. na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro 
účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR) 
VII. právo podat proti správci stížnost u dozorovaného orgánu (čl. 77 GDPR) 
 
Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto 
formuláře je zcela dobrovolné. 
 
Více informací o tom, jak Správce zachází s osobními údaji naleznete v dokumentu Prohlášení o 
ochraně osobních údajů. Dokument je dostupný v elektronické podobě na výše uvedených 
internetových stránkách Správce, nebo v listinné podobě v místě výuky Správce, v kanceláři 
sekretariátu.   
Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává paní Ivana Látalová, email: 
i.latalova@waldorf-olomouc.cz, tel.: 777 850 488 
 
Podpisem zároveň stvrzuji, že další osoby oprávněné vykonávat rodičovskou odpovědnost a práva 
zákonného zástupce dítěte (např. druhý rodič) byly s vyjádřením takového souhlasu seznámeny a 
souhlasí s tím taktéž. 
 
 
V…………………………….dne…………………………………. ……………………………………………… 
 
 



     ZUŠ Fantazie s.r.o. 
 

Jméno a příjmení: 
E-mail (v případě poskytnutí souhlasu): 
Podpis:       


