
 

 

Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 

IČO: 46773576, sídlo: Rvačov 112, 413 01 Roudnice nad Labem 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Základní umělecká škola jako správce osobních údajů zpracovává při své činnosti osobní údaje žáka, a to 

zejména v rozsahu nutném pro plnění svých zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona 

č. 561/2004 Sb., školský zákon (viz informace o zpracování osobních údajů zveřejněné na webových 

stránkách školy). Základní umělecká škola má zájem nad rámec tohoto povinného zpracování osobních 

údajů na základě zákona zpracovávat o žákovi některé další údaje, a to pro níže uvedené účely. 

 Ke zpracování těchto osobních údajů potřebuje základní umělecká škola Váš souhlas.  

Jedná se o zpracování těchto osobních údajů za následujícím účelem:     

 Jméno a příjmení, rok narození, včetně označení navštěvované třídy a práce (výtvory) žáka včetně 

vlastnoručního podpisu za účelem zveřejnění na webových stránkách základní umělecké školy, 

propagace základní umělecké školy a další prezentace mimo prostory základní umělecké školy, 

včetně zveřejnění v tisku, v televizním a rozhlasovém vysílání a na sociálních sítí, zejména na stránce 

základní umělecké školy na sociální síti Facebook.  

 Podobizna, jméno a příjmení, třída žáka za účelem zveřejňování úspěchů žáka v propagačních 

materiálech základní umělecké školy, ve výroční zprávě, či ročence základní umělecké školy, na 

školním webu či na nástěnkách v základní umělecké škole, v tisku, v televizním a rozhlasovém 

vysílání a na sociálních sítích, zejména na stránce základní umělecké školy na sociální síti Facebook. 

 E-mailová adresa, telefon zákonného zástupce za účelem kontaktování zákonného zástupce, 

zasílání informací o základní umělecké škole a školních akcích, nabídky kroužků apod. a telefon žáka 

za účelem jeho kontaktování základní uměleckou školou a zasílání informací o základní umělecké 

škole.  

 Audio záznam hlasu z výuky a video záznam z výuky, včetně jména, příjmení a označení třídy žáka 

za účelem zveřejnění na webových stránkách základní umělecké školy pro účely propagace a veřejné 

dokumentace školních akcí.  

 Jméno a příjmení žáka a bydliště, jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa zákonného zástupce 

pro účely předání spolku "Spolek rodičů žáků ZUŠ v Roudnici nad Labem". 

Tento souhlas se týká zpracování osobních údajů dle legislativy EU pro zpracování OÚ – nařízení (EU) 

2016/679 (GDPR). Podpisem tohoto dokumentu se poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů 

zletilého žáka, nebo žáka, jehož jste zákonným zástupcem, a Vašich osobních údajů jakožto zákonného 

zástupce k výše uvedeným účelům naší školy. Zároveň prohlašujete, že jste seznámen/a s Vašimi právy 

uvedenými v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“, který je veřejně dostupný na webových 

stránkách základní umělecké školy. Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas 

zůstává v platnosti po dobu školní docházky žáka v naší základní škole a následující 3 měsíce poté nebo do 

doby, dokud jej neodvoláte.  

 

Jméno, příjmení a datum narození žáka…………………..................................................................... 

SOUHLASÍM SE VŠÍM VÝŠE UVEDENÝM - ANO / NE. (nehodící se škrtněte) 

 

Titul, jméno a příjmení zákonného zástupce ……………………………………………………………………. 

 

 

Adresa trvalého pobytu…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Datum, vlastnoruční podpis zák. zástupce nebo zletilého žáka ………………………………………………. 



 

 

 V případě, že nesouhlasíte se vším výše uvedeným, můžete vybrat konkrétní účely, ke kterým můžete 

udělit souhlas. 

 

Osobní údaje: Účely zpracování těchto osobních údajů v naší základní 
umělecké škole se rozumí: 

Souhlas*  

Podobizna, jméno a příjmení, třída žáka. Zveřejnění úspěchů žáka na webových stránkách, 
v propagačních materiálech, ve výroční zprávě, ročence či 
nástěnce základní umělecké školy, v tisku, v televizním a 
rozhlasovém vysílání a na sociálních sítích, zejména na 
stránce základní umělecké školy na sociální síti Facebook. 

ANO 
 
 
NE 

Práce (výtvory) žáka, včetně jména, 
příjmení, roku narození, vlastnoručního 
podpisu. 

Zveřejnění na webových stránkách základní umělecké školy 
nebo další prezentace mimo prostory školy včetně 
zveřejnění v tisku, v televizním a rozhlasovém vysílání a na 
sociálních sítí, zejména na stránce základní umělecké školy 
na sociální síti Facebook. 

ANO 
 
 
NE 

E-mailová adresa a telefon zákonného 
zástupce, telefon žáka. 

Kontaktování zákonného zástupce, zasílání informací o 
základní umělecké škole, školních akcích, nabídka kroužků 
apod. 

ANO 
 
 
NE 

Audio/video záznam z výuky, prezentací 
nebo školních akcí, včetně jména a 
příjmení, označení třídy. 

Publikování fotek široké veřejnosti, např. na webových 
stránkách základní umělecké školy a užití na účely 
propagace školy a dokumentace školních akcí 

ANO   
 
 
NE  

Jméno, příjmení, bydliště, datum 
narození, emailová adresa a telefon 
zákonného zástupce. 

Pro účely předání spolku "Spolek rodičů žáků ZUŠ v 
Roudnici nad Labem", IČO 03083870, se sídlem Husovo 
náměstí 60, 413 01 Roudnice nad Labem. 

ANO   
 
 
NE 

                                             *  nehodící škrtněte 

 

Titul, jméno a příjmení zákonného zástupce………………………………………………………………………  

 

Adresa trvalého pobytu………………………………………………………………………………………………. 

 

Datum, vlastnoruční podpis zák. zástupce žáka, nebo zletilého žáka………………………………………….. 

 

 


