
Mateřská škola Mezimostí Veselí nad Lužnicí, 

Třída Čs. armády 308, 391 81 Veselí nad Lužnicí     IČO 005 82 735  

Tel.: 381 583 740, 606 387 337, e-mail: ms-csa@volny.cz, www.msmezimosti.cz  

 
           Č.j.:                         

          

SOUHLAS 
se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Já, níže podepsaný/á                                                                                

 

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu nebo doručovací adresa 

 

dávám SOUHLAS Mateřské škole Mezimostí Veselí nad Lužnicí, Třída Čs. armády 308, Veselí nad 

Lužnicí (dále jen mateřská škola) ke zpracování mých osobních údajů v následujícím rozsahu: 

jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka 

dávám SOUHLAS Mateřské škole Mezimostí Veselí nad Lužnicí, Třída Čs. armády 308, Veselí nad 

Lužnicí ke zpracování  osobních údajů mého dítěte v následujícím rozsahu: 

jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu 

Osobní údaje mohou být zpracovány a využívány pro následující účely: vedení povinné 

dokumentace školy podle zákona 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění.  

přijímací řízení do mateřské školy  

Mateřská škola je  oprávněna použít  osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem, nebo pro 

legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů 

a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou 

legislativou poučen/a: 

 o svém právu tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu, 

 o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, 

 o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu 

s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl 

souhlas odvolán. 

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti s elektronickým 

podpisem nebo scan podepsané žádosti na adresu ms-csa@volny.cz. 

 

 

 

 

 

 

Ve Veselí nad Lužnicí, dne,                   podpis oprávněného zákonného zástupce 
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