Mateřská škola Šťáhlavy, Smetanova 532, 332 03 Šťáhlavy

Souhlas se zpracováním osobních údajů (povolení k fotografování)
1. Tímto uděluji souhlas mateřské škole:
Mateřská škola Šťáhlavy
se sídlem se sídlem Smetanova 539, 332 03 Šťáhlavy
IČ: 60611286
není plátcem DPH
zastoupena Mgr. Radka Saugspírová
(dále jen „mateřská škola“)
aby zpracovávala o mém nezletilém dítěti

nar._____________________ (dále jen „dítě“) tyto osobní údaje: - zachycení podoby
formou fotografie či videa
a to za účelem veřejné prezentace činnosti mateřské školy formou veřejného
zpřístupnění těchto osobních údajů vhodnými
technickými prostředky, zejména v rámci souborných prezentací – na nástěnkách, na
výstavách, webových stránkách, ve
zpravodaji města, školském zpravodaji apod., po dobu docházky dítěte do mateřské
školy.
2. Jsem si vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat a následně zažádat o výmaz
osobních údajů, a to e-mailem, telefonicky či
písemně formou dopisu na kontaktních údajích mateřské školy. Odvoláním souhlasu
není dotčena zákonnost zpracování osobních
údajů do doby tohoto odvolání.
3. Jsem si vědom, že dítě a já (jako jeho zákonný zástupce) máme právo na přístup k
údajům a pořízení kopie zpracovávaných
osobních údajů, na informace o způsobu jejich zpracování, na provedení opravy
poskytnutých osobních údajů, požadovat omezení
zpracování či přenesení údajů pro předání jinému správci či podat stížnost u Úřadu
pro ochranu osobních údajů.

4. Jsem si dále vědom, že neudělení či odvolání souhlasu nemá za následek jakékoliv
znevýhodnění či poškození dítěte a jeho práv
ze strany mateřské školy.
5. Souhlas uděluji svobodně a vážně, na základě prostudování výše uvedených
informací.

Seznámení (ŠVP, školní řád, PP, organizační podmínky)
Dále prohlašuji, že
➢ jsem se seznámil/a se školním řádem MŠ Šťáhlavy a se ŠVP MŠ Šťáhlavy.
Jsem si vědom/a, že tyto dokumenty jsou mi kdykoliv k dispozici ve vestibulu
školy a na www.msstahlavy.cz
➢ že při společných akcích MŠ s rodiči vždy po předání dítěte od pedagoga za něj
plně zodpovídám.
➢ že souhlasím s tím, že v rámci školních akcí bude dítě přepravováno
autobusovou dopravou nebo jinými dopravními prostředky
➢ že souhlasím s tím, že zaměstnanci MŠ Šťáhlavy zajistí neodkladnou první
pomoc mému dítěti v případě potřeby.

__________________________________________
jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte

V _____________________ dne __________________

