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INFORMOVANÝ SOUHLAS A OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI NAHLÉDNOUT DO SPISU
1. INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Mateřské škole Polná ke shromažďování,
zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém dítěti:
…………………………………………………………………………………………………..naroz……………………………...
ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR.
Bereme na vědomí, že mateřská škola zpracovává osobní údaje dětí ve smyslu evropského
nařízení GDPR jako svou právní povinnost (§ 28 zákona č. 561/2004 Sb.). Souhlasíme se
zpracováním osobních a citlivých údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlasíme s poskytnutím kopie rodného listu dítěte, popř. kopie dokladu o pobytu v ČR
(cizinci) za účelem přijímacího řízení do mateřské školy. Souhlas poskytuji mateřské škole
na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro ukončení přijímacího řízení. Po ukončení
přijímacího řízení bude kopie rodného listu dítěte, popř. dokladu o pobytu v ČR, skartována.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je
dobrovolné a že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, jakož i o mém právu na přístup k
osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, právu požadovat od správce osobních
údajů vysvětlení, právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním,
provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a o právu obrátit se na Úřad
pro ochranu osobních údajů.
2. OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI NAHLÉDNOUT DO SPISU
Bereme na vědomí, že v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů máme jako zákonní zástupci svého dítěte (účastníka řízení)
možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání
v MŠ se vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit se s možností nahlédnutí do spisu s
podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim je možné v kanceláři ředitelky školy dne
22. května od 8.00 hod do 9.00 hodin.
3. BEREME NA VĚDOMÍ,
že pokud jsme při zápisu dítěte do MŠ vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím
s vyhlášením nouzového stavu využili kopie dokumentu (např. kopii potvrzení o očkování),
doložíme originál tohoto dokumentu před nástupem dítěte do MŠ.

V Polné, dne

.května 2020
……………………………………………………………..
Podpis žadatele
(zákonného zástupce)

