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vyřizuje:  
tel. / linka: 731582691 
e-mail: vkebert@soshorovice.cz 
Datum:  24. května 2018 
 
 
 
 
Jméno příjmení žáka:  ……………………………………………………………………………………………………….  
 
Jméno příjmení zákonného zástupce:………………………………………………………………………………..  
 
Dokument vyplněn dne:  ………………………………….   

 
INFORMAČNÍ POVINNOST o ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
Podpisem tohoto formuláře poskytuji Střední odborné škola a Střednímu odbornému učilišti, Hořovice, Palackého náměstí 
100, IČ 47558504, (dále ve zkratce jen SOŠ a SOU Hořovice ) správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených 
osobních údajů, a to pro níže stanovené účely a dobu trvání. SOŠ a SOU Hořovice, Palackého náměstí 100, Hořovice, okres 
Beroun, příspěvková organizace 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. 

 

Osobní údaj Účel zpracování, text 
Doba 

poskytnutí 
souhlasu 

Fotografie žáka 
Webové stránky školy, školní publikace, ročenky, almanachy, 
nástěnky, školní Facebook, Instagram a kanál YouTube.  

Po dobu školní 
docházky 

Audio či videozáznam 
žáka 

Webové stránky školy, školní Facebook, Intstagram a kanál YouTube. 
Po dobu školní 

docházky 

Jméno, příjmení, třída 
žáka, dosažené výsledky 

Informování o školních a mimoškolních akcích (soutěže, olympiády, 
sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu, Facebooku školy, 
školních publikacích, nástěnkách, almanaších a jiných veřejně 
dostupných prostorách ve škole. 

Po dobu školní 
docházky 

Jméno, příjmení,  
e-mailová adresa, tel. číslo 
zákonného zástupce 
(rodičů) 

Zasílání informací o dostupných aktivitách školy (rodičovské schůzky, 
workshopy, nepovinné školní akce). 

Po dobu školní 
docházky 

Jméno, příjmení,  
e-mailová adresa, tel. číslo 
zákonného zástupce 

(rodičů) a zdravotní 
pojišťovny, účet 

Hlášení pro pojišťovnu v případě úrazů nebo ztrátě věcí. 
Po dobu školní 

docházky 

Jméno, příjmení, datum 
narození, bydliště 
dítěte, strava, účet pro 
platby 

Zpracování agendy strávníků ve školní jídelně.  Údaje zpracovává 
škola, může však do nich nahlížet smluvní servisní společnosti VIS 
Plzeň. 

Po dobu školní 
docházky 

Jméno, příjmení, datum 
narození a bydliště žáka 

Pro potřeby zajištění plavecké výuky a jiné výuky sportovního 
charakteru; zajištění exkurzí; zajištění odborných praxí; zajištění 

Po dobu školní 
docházky 

Správce osobních údajů  

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště, Hořovice,  
Palackého náměstí 100 
268 01 Hořovice 

mailto:vkebert@soshorovice.cz


předané jiným fyzickým 
nebo právnickým osobám, 
a číslo  občanského 
průkazu či cestovního pasu 

lyžařského výcvikového kursu; zajištění vědomostních, sportovních a 
dovednostních soutěží; zajištění vědomostního testování žáků školy; 
jiné účely související s běžným chodem školy, exkurze, školní zájezdy 
např. zahraničí. 

Jméno, příjmení, datum 
narození a bydliště žáka, 
nahlížení do školního 
systému hodnocení a 
docházky,  předané jiným 
fyzickým nebo právnickým 
osobám   
 
 

Zpracování osobní a BOZP agendy u subjektů externí praxe.   
V případě, že žák vykonává praxi u externí společnosti, kdy 

- externí společnost nahlíží do výsledků žáka (v případě 
stipendijního programu, odborné praxe ve firmě), 

- že zpracovává jeho základní údaje pro vstup a evidenci 
osob na pracovišti, 

-  že zná žákovy údaje za účelem jeho hodnocení.  
 

Po dobu školní 
docházky 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Kopie občanského průkazu 
či cestovního pasu 

Pro potřeby zajištění výuky sportovního charakteru; zajištění exkurzí; 
zajištění odborných praxí; zajištění lyžařského výcvikového kursu; 
zajištění vědomostních, sportovních a dovednostních soutěží; 
zajištění vědomostního testování žáků školy; jiné účely související 
s běžným chodem školy, školní zájezdy do zahraničí 

Po dobu školní 
docházky 

 
ANO    x    NE 

* Zakroužkujte platící  
 
Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a Obecném nařízení a ochraně osobních údajů (2016/679) a a v souladu s § 84 až 
90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to na výše uvedenou dobu, případně do 
odvolání tohoto souhlasu, které lze kdykoliv písemně učinit to na výše uvedenou dobu po udělení souhlasu, 
příp. do odvolání tohoto souhlasu. 
 
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Střední odbornou školou a Středním odborným 
učilištěm Hořovice, 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.  Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům školy či 
zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. 
 

V ……………………………………………………………………… dne…………………………………………… 

Jméno a příjmení  zákonného 
zástupce/Zletilého žáka 

Adresa 
zákonného zástupce 

Podpis 

   

 


