
Souhlas zákonných zástupců nezletilého dítěte se zpracováním osobních údajů 
 

Já (jméno, příjmení) ………………………………………dávám výslovný souhlas stvrzený svým podpisem ke 

zpracování osobních údajů o mém synovi/dceři1 (doplnit jméno a příjmení) 

………………………………….…………………………., datum narození ………………………… správci osobních údajů : 

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace, IČO: 72550406 se sídlem 

Slunečná 336/9, 466 01 Jablonec nad Nisou e-mail: slunecna.skolka@seznam.cz  

 

Účel zpracování 
Subjekt osobních údajů 
Typ osobních údajů 
Doba zpracování 

Souhlas 
 Hodící se označte  

Podpis 

ano ne 

Účel zpracování osobních údajů :  propagace školy a její činnosti 
na webových stránkách školy https://slunecna.materska-skola.com  

a v aplikaci LYFLE ( školka do kapsy).  
Subjekt osobních údajů :  dítě  
Typ osobních údajů:  

a) jméno a/nebo příjmení,  
b) fotografie  
c) video 
d) třída 

Doba zpracování – udělení souhlasu: po dobu  školní docházky. 

   

Účel zpracování osobních údajů :  zveřejnění v propagačních 
materiálech školy určených pro informování veřejnosti o činnosti 
školy. 
Subjekt osobních údajů : dítě  
Typ osobních údajů:  

a) jméno a/nebo příjmení,  
b)  třída a/nebo škola 
c)  fotografie 

Doba zpracování – udělení souhlasu: po dobu školní docházky 

   

Účel zpracování osobních údajů : veřejná prezentace výtvarných 
prací dětí na  veřejných výstavách a přehlídkách mimo prostory školy 
Subjekt osobních údajů : dítě. 
Typ osobních údajů :  

a) jméno a/nebo příjmení,  
b) třída a/nebo škola 

Doba zpracování – udělení souhlasu: po dobu školní docházky 

   

Účel zpracování osobních údajů :  předání osobních údajů   
v nezbytném rozsahu ostatním správcům za účelem organizace 
mimoškolních akcí, pojištění a dopravy s mimoškolními akcemi 
souvisejícími 
Subjekt osobních údajů : dítě 
Typ osobních údajů:  

a) jméno a/nebo příjmení, 
b)  datum narození, 

Doba zpracování – udělení souhlasu: po dobu školní docházky2  

   

Souhlas lze kdykoliv po dobu docházky do MŠ odvolat nebo změnit. Změna musí být uskutečněna písemně vložením 
data a podpisu u příslušného účelu v tomto dokumentu. Platnost změny je od tohoto data. 
 

V Jablonci nad Nisou dne……………………..  

                                                                                                                                                             

                                                                                                   ____________________________                                                          

                                                                                                                 Podpis zákonného zástupce

  

 
1 Nehodící se škrtněte 
2 V případě nesouhlasu beru na vědomí, že neposkytnutím souhlasu může způsobit situaci, že dítě se nebude moci účastnit. 
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