Gymnázium Karla Čapka, Dobříš
Školní 1530, 263 80 DOBŘÍŠ
IČ: 61100331
tel.: 318 521 040 e-mail: post@gymkc.cz

Škola jako orgán veřejné moci je správcem osobních údajů žáků, popř. jejich zákonných zástupců v rozsahu
vymezeném platnými právními předpisy (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání „školský zákon“, Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol
a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní
matriky „vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení“; Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení „správní
řád“, Vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, Vyhláška č. 64/2005 Sb.,
o evidenci úrazů dětí a žáků, vše v aktuálním znění).
Při zpracování těchto osobních údajů (dále jen „OÚ“) nad rámec zákonné povinnosti, používáme postupy
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) ze dne 27. dubna 2016,
na základě Vašeho informovaného souhlasu:

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679, (dále jen „Souhlas“)
Podpisem tohoto dokumentu poskytujete Souhlas se zpracováním OÚ nezletilého dítěte, které je žákem naší
školy a jehož jste zákonným zástupcem a Vašich údajů jakožto zákonného zástupce, nebo Vašich údajů jakožto
zletilého žáka školy k níže uvedeným účelům (viz strana 2).
Tento Souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu trvání studia
žáka ve škole Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530 a následující 3 měsíce poté, nebo do doby, dokud
jej neodvoláte.
______________________________________________ jméno a příjmení žáka _________________________

datum narození

SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OÚ PRO VŠECHNY ÚČELY UVEDENÉ NA STRANĚ 2 TOHOTO LISTU
ANO – NE
(v případě, že nesouhlasíte se vším, můžete vybrat na straně 2 pouze některé účely)

Zákonný zástupce (zletilý žák)
______________________________________________

titul, jméno a příjmení zákonného zástupce

______________________________________________

adresa trvalého pobytu

______________________________________________

datum narození

______________________________________________

vlastnoruční podpis zák. zástupce nebo zletilého žáka

______________________________________________

datum podpisu

Škola zpracovává v rámci zákonných důvodů a v souladu s legislativou
nejedná se o úplný výčet; další školou zpracovávané údaje souvisí zejména s průběhem vzdělávání žáka
a jejich zpracovávání je uloženo škole legislativou

Osobní údaje:

Účely zpracování těchto osobních údajů v naší organizaci se rozumí:

Práce žáků bez uvedení
autora

Vystavení v prostorách školy, zveřejnění na webových stránkách školy nebo další
prezentace mimo prostory školy

Státní příslušnost

Pouze pro statistické účely

Zdravotní pojišťovna žáka
(název a číslo)

Z důvodů zajištění cestovního pojištění u zahraničních výjezdů a pro případ řešení
pojistných událostí
Pokud je zákonnými zástupci poskytnuta

Potvrzení o bezinfekčnosti

Evidence potvrzení o bezinfekčnosti (zejména v případě externích akcí – např.
lyžařský kurz, ekologický kurz)
V souvislosti s probíhající akcí, na kterou je žák přihlášen

Jmenné seznamy žáků na
školních a mimoškolních
akcích

Za účelem zpracování jmenného seznamu včetně předání přepravcům, využití při
vstupech do institucí (např. muzea), ubytovatelům a dalším
V souvislosti s probíhající akcí, na kterou je žák přihlášen

Jmenné seznamy žáků
obsahující i jiné údaje než
jméno (bydliště, narození
apod.)

Pokud jsou tyto seznamy podmínkou k uzavření smlouvy s dodavatelem služby
(zájezd, ubytování, letenka apod.)
V souvislosti s probíhající akcí, na kterou je žák přihlášen

E-mailová adresa zákonného
zástupce
Telefonní číslo zákonného
zástupce

Kontaktování zákonného zástupce (ohledně prospěchu nebo kázeňských problémů
žáka, za účelem předání sdělení školy určená zákonným zástupcům žáků)
Pokud je zákonnými zástupci poskytnuta

Fotografie žáka bez
identifikace žáka
(bez portrétních fotografií)

Publikování fotografií široké veřejnosti, např. na webových stránkách školy, a užití
pro účely propagace školy nebo dokumentace školních akcí
Nejsou pořizovány fotografie bez vědomí ani proti vůli fotografovaného

Audio/video záznam z výuky,
prezentací nebo školních akcí
bez identifikace žáka

Za účelem uchování a pozdějšího využití ve výuce, na webových stránkách školy
a užití na účely propagace školy a dokumentace školních akcí
Nejsou pořizovány záznamy bez vědomí ani proti vůli účastníků

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
Osobní údaje:

Účely zpracování těchto osobních údajů
v naší organizaci se rozumí:

E-mailová adresa zákonného
zástupce

Pro potřeby komunikace Rady rodičů při GKČD se zákonnými
zástupci žáků školy

Seznamy žáků na soutěžích a
olympiádách

Uvedení žáků ve výsledkových listinách soutěží a olympiád

Jméno a příjmení žáka

Pro identifikaci žáka v rámci služeb Gsuite (společnost Google),
údaje dostupné pouze uživatelům v rámci Gymnázia Karla Čapka
Přihlašovací údaje (e-mail) jsou generovány v anonymizované
podobě

Souhlas

ANO – NE

ANO – NE

ANO – NE

