Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
pro SOŠ a SOU, Polička, Čs. armády 485
Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………………….….…
Vysílající škola: ………………………

Třída: ………………

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 pořádá ve dnech 22.23.4.2020 soutěž pro žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť Řeznická
sekyra 2020. Pro potřebu organizace a prezentace soutěže škola:
- zpracovává následující osobní údaje – jméno a příjmení žáka, škola, třída
- pořizuje obrazové, zvukové anebo zvukově-obrazové snímky a záznamy z průběhu akce
Tyto snímky a záznamy škola následně používá za účelem propagace školy,
zpravodajství o akcích, propagace konání dalších akcí.
- snímky a záznamy mohou být rovněž zveřejňovány na webových a facebookových
stránkách školy, v tištěných periodikách a na nástěnkách ve škole. V případě úspěšných
soutěžících mohou být materiály doplněny nejen názvem a charakteristikou akce, ale i
jménem a příjmením žáka a názvem vysílající školy.
- výsledky soutěže rozesílá zúčastněným školám a uveřejňuje na webových a
facebookových stránkách školy
- osobní údaje uchovává na základě tohoto souhlasu do konce školního roku 2019/2020
nebo do odvolání souhlasu subjektem osobních údajů. Po té budou osobní údaje subjektu
údajů skartovány správcem v souladu s právními povinnostmi.
Souhlasím s tím, že škola může používat obrazové a zvukové snímky a záznamy z průběhu
soutěže v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k výše uvedeným účelům.

souhlasím


nesouhlasím

Souhlasím s tím, že pořádající škola zasílá výsledky všem zúčastněným školám a uveřejní
je na webových, facebookových stránkách školy a v tištěných periodikách za účelem
prezentace soutěže.

souhlasím


nesouhlasím

V …………………… dne ……………………

……………………………………………
jméno a příjmení
zákonného zástupce/ zletilého žáka

……………………………………
podpis zákonného zástupce/zletilého žáka

Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů informuje, že:
Osobní údaje budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených
podmínek. Správce se zavazuje, že osobní údaje použije výlučně v souladu s uvedeným účelem.
Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se jeho
osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování a vznést námitku proti
jejich zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
Udělený souhlas lze subjektem kdykoliv odvolat písemně na adresu správce. Písemné odvolání
souhlasu musí umožňovat správci jednoznačně a prokazatelně identifikovat subjekt, který
souhlas odvolává.
Subjekt údajů má právo se obrátit v případě porušení povinností na DPO správce, Mgr.
Marcelu Svobodovou – e-mail: marcela.svobodova@soupolicka.cz nebo na Úřad pro ochranu
osobních údajů se žádostí o zjištění opatření k nápravě

