Evangelická akademie
Vyšší odborná škola sociální práce a střední odb orná škola
141 00 Praha 4,

Hrusická 2537/7,

tel.a fax: 272 761 609,

e-mail: skola@eapraha.cz
http://www.eapraha.cz

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů během školní
docházky
Já, pan/í ………………………………………………………………………,
zákonný/á zástupce/kyně
Žáka/kyně……………………………………………………………………….
Dávám výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů mých a o mém synovi/dceři, a to
pro níže uvedené účely:
Výčet souhlasů:
1. Údaje o žácích, popř. rodičích při zajišťování provozu školy.
a) Organizování soutěží a olympiád (seznamy žáků)
b) Seznamy žáků pro vybírání příspěvků na pomůcky
c) Seznamy pro přihlašování žáků ke školnímu stravování
d) Pořízení digitální fotografie žáků do školní matriky v systému Bakaláři a pro zajištění
mezinárodního studentského průkazu ISIC
e) Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole
(e-mail, telefonní číslo)
f) Kontakt na zákonné zástupce – není-li shodný s adresou žáka (jméno, příjmení adresa,
e-mail, telefonní číslo)
2. Údaje pro výchovně-vzdělávací práci s žáky:
a) Souhlas pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a ke zpracování údajů v případě
úrazu v rámci pojištění žáků
b) Souhlas pro práci s dítětem v rámci prevence sociálně patologických jevů pro
výchovného poradce, metodika prevence, psychologa, speciálního pedagoga a další
odborníky z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb
c) Souhlas k provedení případných psychologických vyšetření v případě poskytování
podpůrných opatření žákovi
3. Organizování mimoškolních akcí a zahraničních zájezdů
a) Souhlas ke zpracovávání údajů při pořádání mimoškolních akcí školy, školních exkurzí
a výletů a zahraničních zájezdů
b) Seznamy žáků na slevenky na hromadnou jízdenku, hromadné vstupy, ubytování,
stravování
4. Propagace školy, prezentace aktivit žáků školy
a) Fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole
(fotografie žáka s vysvětlujícím komentářem na webových stránkách, ve školním
časopisu, v městském zpravodaji, v regionálním tisku, na internetových portálech a
facebooku)
b) Písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy
a informování o aktivitách školy (slohové práce, výtvarné práce, hudební vystoupení
s vysvětlujícím komentářem
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c) Videozáznamy ze školních akcí za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium
na dané škole (videozáznamy z akcí školy s komentářem na webových stránkách,
v městské televizi, přístupné na internetových portálech a facebooku)
5. Povinně evidované údaje
a) Vzhledem k tomu, že škola eviduje v podstatě údaje o žácích a zaměstnancích, které
stanovují právní předpisy (zejména školský zákona pracovněprávní předpisy), nemá
oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů
b) Jedná se o vedení povinné dokumentace školy – školní matriky – podle zákona
č.561/2004 Sb. Školského zákona v platném znění

Tento souhlas platí pro celou dobu školní docházky, tj. do doby, než žák opustí školu.
Platnost od 24. 5. 2018

Dne: ………………………..

podpis: …………………………..

Poznámka:
Na subjekty údajů se vztahují práva uvedená v článku 12 – 23 „Metodické pomůcky
k aplikaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů
v podmínkách školství“. Pod č. j.: MSMT-24959/2017-1.
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