
Souhlas se zpracováním osobních údajů  
 

 
Jméno, příjmení, datum narození žáka: ………………………………………………………….. 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce*: ………………………………………………………… 

Správce osobních údajů:  

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace  

Hraničářů 617E 

692 01 Mikulov  

IČO: 702 790 55  

email:zshranicaru.mikulov@wo.cz 

tel.:519 510 587 

ID datové schránky: d2re25g  
 (dále také jen „Správce“) 
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Správce: Mgr. Zdeněk Novák, tel. 519 510 587, 
email: poverenec.oou@i3c.cz 
 
 
Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby správce v souvislosti se zajištěním vzdělávání 
zpracovával moje**    osobní údaje mé dcery/mého syna* pro následující účel: 
 
Zřízení a používání e-mailového účtu za účelem jejich využívání jako učební pomůcky 
pro nabytí praktických dovedností v IT oboru informačních a komunikačních 
technologií, a to v rozsahu zpracovávaných údajů: jméno, příjmení, IP adresa.  
 
Souhlas uděluji na celou dobu svého** vzdělávání mé dcery/mého syna* v Základní škole 
Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvkové organizaci. Po ukončení vzdělávání budou dotčené 
osobní údaje zlikvidovány (smazány).   
 
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem budou zpřístupněny poskytovateli e-mailové 
služby Microsoft 365.  
 
Byl jsem poučen/a, že mám právo: 

a. svůj souhlas kdykoliv odvolat,  
b. požadovat umožnění přístupu k mým** osobním údajům mé dcery/mého syna*   
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budu domnívat, že osobní údaje 

zpracovávané u správce jsou nepřesné), 
d. požadovat vymazání mých** osobních údajů mé dcery/mého syna* popř. požadovat 

omezení jejich zpracování, 
e. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a 
f. že mé požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 

ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a že svá práva vůči 
správci mohu uplatnit cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 
Svá práva vůči Správci můžete uplatnit jako žadatel prostřednictvím pověřence pro ochranu 
osobních údajů Správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše, a to těmito způsoby: 
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a. písemně na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů Správce, 

b. v elektronické podobě do datové schránky Správce ID:: d2re25g 
c. osobním předáním písemné žádosti na sekretariátu ředitele Správce); z důvodu Vaší 

identifikace, jakožto žadatele, mějte, prosím, svůj doklad totožnosti s sebou. 
 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas se zpracováním mých** osobních údajů mé 
dcery/mého syna* pro shora uvedený účel. 
 
 
V(e) …………………. ……………………………………….dne ………………………………… 
 
 
Podpis žáka**/zákonného zástupce*: _______________________________ 
 

 

* použije se pouze v případě žáků mladších 15 let  

** použije se pouze v případě žáků, kteří dovršili 15 let věku  

(jde o věkovou výjimku dle §7 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely 

poskytování služeb informační společnosti). 

 


