
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

(rodiče a zákonní zástupci) 
  

Tímto já ................................................................(jméno a příjmení) jako zákonný zástupce dítěte  

 

................................................................... (jméno a příjmení)  

  

d á v á m    s o u h l a s se 

zpracováním osobních údajů  

  

a to správci osobních údajů, kterým je Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace, IČ:47411619, sídlem Komenského náměstí 525, 684 01 Slavkov u Brna, (dále 

jen „Správce“), ke zpracování následujících osobních údajů o mém dítěti:  

›  jméno,   

›  příjmení,  

›  fotografie (podobizna),  

›  zvukový záznam,  

›  video záznam,  

›  výtvarná díla vytvořená dítětem,  

›  informace o výsledcích  soutěží  

Účelem zpracování uvedených osobních údajů je informování veřejnosti o dění ve škole a propagace 

Správce, a to prostřednictvím internetových stránek (http://zusslavkov.cz),tištěných materiálech a 

tištěných médiích a nástěnkách organizace.  

  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu docházky žáka do ZUŠ. 

  

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a výslovný souhlas. Beru na 

vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na 

reditel@zusslavkov.cz, datovou zprávou na schránku Správce ID 43kykwj, nebo dopisem na výše 

uvedenou adresu sídla Správce.   

  

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo:  

- vzít souhlas kdykoliv zpět,  

- požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,  

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,  

- vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,  

- požadovat výmaz těchto osobních údajů,  

- požadovat omezení zpracování osobních údajů,  

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů se obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů 

(www.uoou.cz).  
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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.  

  

Více informací o tom, jak Správce zachází s osobní 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 budově sídla Správce, a to v kanceláři č. 12.    

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává  město Slavkov u Brna, IČ: 00292311,  

se sídlem Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna, Mgr. Veronika Lstibůrková, tel. 544121102,  

e-mail: veronika.lstiburkova@ meuslavkov.cz   

 

  

  

  

  

  

..............................................................................    ……………………………………  

TISKACÍM JMÉNO A PŘÍJMENÍ + podpis     DATUM A MÍSTO PODPISU  

  

     



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

(fotografie) 
  

  

Tímto já ................................................................  

  

d á v á m    s o u h l a s se 

zpracováním osobních údajů  

  

správci osobních údajů, kterým je Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace, IČ: 47411619, sídlem Komenského náměstí 525, 684 01 Slavkov u Brna, 

e-mail: reditel@zusslavkov.cz,ID datové schránky: 43kykwj, (dále jen „Správce“), a to  

  

pro zpracování následujících osobních údajů: › 

Podobizna (fotografie)  

pro účely vystavení mé fotografie na internetových stránkách Správce (http://zusslavkov.cz) a 

přiřazení fotografie k mým identifikačním a kontaktním údajům na stránkách.  

  

Byl jsem informován/a, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává město Slavkov u  

Brna, IČ: 00292311, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna,  

kontaktní osoba Mgr. Veronika Lstibůrková telefon: 544 121 102, e- 

mail:veronika@lstiburkova@meuslavkov.cz.  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu zaměstnance.  

  

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a výslovný souhlas. Beru na 

vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít zpět, a to například zasláním emailu na elektronickou 

adresu Správce, nebo dopisem na výše uvedenou adresu sídla Správce.  

  

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo:  

- vzít souhlas zpět,  

- požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,  

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, a vyžádat si přístup k těmto 

údajům, nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,  

- požadovat výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, nebo podat námitku proti 

zpracování,  

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů se obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů 

(www.uoou.cz).  

  

Více informací o tom, jak Správce zachází s osobní údaji, naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně 

osobních údajů. Dokument je dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách Správce  

http://zusslavkov.cz, nebo v listinné podobě v budově sídla Správce.  

  

  

V ..................................... dne ...................    ..........................................................................  

TISKACÍM JMÉNO A PŘÍJMENÍ + podpis    

http://www.uoou.cz/
http://www.uoou.cz/


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

(životopis, zájemce o pracovní místo) 
  

Tímto já ................................................................(jméno a příjmení)   

d á v á m    s o u h l a s se 

zpracováním osobních údajů  

  

a to správci osobních údajů, kterým je Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace, IČ 47411619, sídlem ulice č.p. a město Komenského náměstí  

525, 684 01 Slavkov u Brna,ID datové schránky:43kykwj, (dále jen „Správce“),   

  

ke zpracování následujících osobních údajů v životopisu:  

›  jméno  

›  příjmení  

›  datum narození  

›  adresa bydliště  

›  dosažené vzdělání  

›  pracovní zkušenosti  

›  kontaktní údaje – email, telefonní číslo  

›  fotografie  

›  a jiné osobní údaje, které jsou uvedené v mém životopisu  

A to za účelem zpracování uvedených osobních údajů pro konání výběrového řízení, následné vedení 

evidence, archivace uchazečů o zaměstnaní v organizaci Správce a pro případné následné kontaktování 

uvolněného pracovního místa.  

  

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává město Slavkov u Brna, IČ: 00292311,  se 

sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, kontaktní osoba: Mgr. Veronika Lstibůrková 

telefon: 544 121 102, e-mail: veronika@lstiburkova@meuslavkov.cz 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu dvou let od poskytnutí souhlasu.    
  

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a výslovný souhlas. Beru na 

vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít zpět, a to například zasláním emailu na elektronickou 

adresu Správce nebo datovou zprávou na schránku Správce ID43kykwj nebo dopisem na výše uvedenou 

adresu sídla Správce.  

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo:  

- vzít souhlas zpět,  

- požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,  

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, a vyžádat si přístup k těmto 

údajům, nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,  

- požadovat výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, nebo podat námitku proti 

zpracování,  

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů se obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů 

(www.uoou.cz).  
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Více informací o tom, jak Správce zachází s osobní údaji naleznete v dokumentu Prohlášení o 

ochraně osobních údajů. Dokument je dostupný v elektronické podobě na internetových 

stránkách Správce http://zusslavkov.cz, nebo v listinné podobě v budově sídla Správce.  

  

  

  

V ..................................... dne ...................    ..........................................................................  

TISKACÍM JMÉNO A PŘÍJMENÍ + podpis  

     



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

(matrika) 
  

Tímto já ................................................................(jméno a příjmení)   

d á v á m    s o u h l a s se 

zpracováním osobních údajů  

  

a to správci osobních údajů, kterým je Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, 

příspěvková organizace, se sídlem (Komenského náměstí 525, 684 01 Slavkov u Brna), ID datové 

schránky: (43kykwj), dále také jako „Správce“,   

  

ke zpracování osobních údajů o mém dítěti, a to .................................................... (jméno a příjmení), 

jako žáka Správce.  

  

Souhlas dávám ke zpracování následujících osobních údajů (pozn. pro souhlas zaškrtněte 

odpovídající pole)  

  

  Číslo pojišťovny žáka  

pro účely řešení úrazů v rámci BOZP a případnou komunikací s pojišťovnou nebo 

poskytovatelem zdravotních služeb  

  

  

  Rozsudek o úpravě rodičovské odpovědnosti  pro doplnění matrikových údajů o žákovi za 

účelem plnění řádného informování zákonných zástupců o průběhu vzdělávání    

  

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává město Slavkov u Brna, IČ: 00292311,  

se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna,  

kontaktní osoba: Mgr. Veronika Lstibůrková telefon: 544 121 102,  

e-mail: veronika@lstiburkova@meuslavkov.cz  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vzdělávání žáka.  

  

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů uděluji podpisem svobodný a výslovný souhlas. Beru na 

vědomí, že souhlas je dobrovolný a mohu ho vzít zpět, a to například zasláním e-mailu na emailovou 

adresu Správce, nebo datovou zprávou na výše uvedenou datovou schránku Správce, nebo dopisem na 

výše uvedenou adresu sídla Správce.  

  

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že dle předpisů na ochranu osobních údajů mám právo:  

- vzít souhlas zpět,  

- požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou na základě souhlasu zpracovávány,  

- požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a vyžádat si přístup k těmto 

údajům, nechat je aktualizovat, opravit nebo doplnit,  

- požadovat výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo podat námitku proti 

zpracování,  

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů se obrátit na Správce nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů 

(www.uoou.cz).  

mailto:veronika@lstiburkova@meuslavkov.cz
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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 internetových 

stránkách Správce (www), nebo v listinné podobě v budově sídla Správce.  

  

  

  

V ..................................... dne ...................              ..........................................................................  

TISKACÍM  JMÉNO  A PŘÍJMENÍ + podpis  

     



PROTOKOL O SKARTACI DOKUMENTU  

správce:       Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna,                       

příspěvková organizace, Komenského náměstí 525, IČO: 47411619  

NÁZEV A POPIS 

DOKUMENTU:  

  

DATUM VZNIKU 

DOKUMENTU:  

  

SKARTAČNÍ ZNAK A DŮVOD 

SKARTACE:  

  

DATUM A ČAS SKARTACE:  
  

SKARTACI SCHVÁLIL:  

Jméno a příjmení, funkce  podpis  

SKARTACI PROVEDL:  

Jméno a příjmení  podpis  

POZNÁMKA:      

  

 

 

………………………………………………………..  

podpis osoby odpovědné za likvidaci  

  
  

    



ZÁZNAM O UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTI SUBJEKTEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Č. …   

správce:       Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna,   

                     příspěvková organizace, Komenského náměstí 525, IČO: 47411619   

  

Datum doručení a vyřízení žádosti:  

Datum doručení žádosti  Datum doručení odpovědi  

Jméno a příjmení subjektu osobních 

údajů k němuž se žádost vztahuje / 

popř. Zákonného zástupce, který 

podal žádost  
Subjekt údajů  Zastoupen  

Stručný obsah žádosti:    

Stručný obsah odpovědi    

Vyřizuje:  

Jméno a příjmení, funkce  podpis  

Poznámka:  

  

  

 

 

Datum a podpis osoby odpovědné za vyřízení:    dne . . . . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

  

 

 


