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PRIHLASKA

Do zÁt<lnoruí UMĚlecrÉ Šrolv
Obor:

Hlavní předmětl

Přr;mení a jméno žákalžákyně:

Datum narozeni. Státní občanství:

Místo trvalého pobytu: Kontaktní teleÍon:

Je žákemlžákyní - třídy, školy (adresa):

Zákonný zástupce žáka (přr1mení a jméno, adresa):

Kontaktní teleÍon: E-mail

Vzdělávání v základní umělecké škole upravu je zákon č' 561 12004
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 7112005 Sb.,
předpisů a školní řád.

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-
o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších

Podpis
zleIilého žáka

Podpis zákonného zástupce
nezletllého žáka

Ža
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soUHLAs sE zPRAcovÁruínn osogNÍcH ÚoruÚ

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

dávám souhlas
se zpracováním osobních údajů

a to správci osobních údajů, kterým je Základní umělecká škola Javorník, 62353322, sídlem

Puškinova 57, Javorník, (dále jen ,,Správce"), ke zpracování následujících osobních údajů o mém

dítěti:
> jméno,

> příjrnení,

> fotografie (podobizna),

> zvukový záznam,

> video záznam,

> výtvarná díla vytvořená dítětem,

> informace o výsledcích při hudebních, výtvarných a literárně-dramatických soutěží'

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

Správce, a to prostřednictvím internetových stránek zusjavornik'cz, tištěných materiálech, tištěných

médiích a nástěnkách organizace"

osobní údaje budou zpracovávány po dobu školní docházky a po dobu prezentace školy.

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

Správci na eusÍa^V.@!i9_c_a!!*91 datovou zprávou na schránku Správce lD 4farr7w 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 stížnostína Úřad pro ochranu osobních údajů (www.l.lp-9!.lz)'

Podpisern zároveň stvrzuji, Že další osoby oprávněné vykonávat rodičovskou odpovědnost a práva

zákonného zástupce dítěte (např. druhý rodič) byly s vyjádřenírn takového souhlasu seznámeny a

souhlasís tím taktéŽ.

Více ínformací o tom, jak Správce zachází s osobní údaji naleznete v dokumentu Prohlášenío 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 ekonomky školy.

Funkci pověřence pno ochranu osobních údajů vykonává Schola Servis GDPR, s.r.o" se sídlem

Palackého 15018, Prostějov, |Č: 04223748 , kontakt: 73z464854,732 657 386, v3328I378, emaíl:

poverenec@gd prdoskol "cz

JMÉt\o n pŘílvrruí+ podpis Datum a místo podpisu


