
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Jméno dítěte: ___________________________ 

Jméno zákonného zástupce:  ___________________________ 

 

Jako zákonný zástupce uděluji tímto Mateřské škole Měšice okres Praha východ, příspěvkové 

organizaci se sídlem Měšice, Nosticova č. 17, okres Praha-východ, PSČ 25064, IČO 75033399 (dále jen 

„MŠ Měšice“), souhlas se zpracováním osobních údajů mého dítěte následujícím způsobem: 

 

POPIS ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANO NE 

zpracování pro účely organizace kroužků, školních a mimoškolních akcí (např. výletů) 
– za tímto účelem mohou být osobní údaje v potřebném rozsahu předány jejich 
organizátorům 

  

vystavení výtvarných prací dítěte s uvedením jeho identifikačních údajů, jako je jeho 
jméno a věk, za účelem prezentace mateřské školy, a to i ve veřejně přístupných 
prostorách 

  

vystavením výtvarných a jiných prací dítěte s uvedením jeho identifikačních údajů, 
jako je jeho křestní jméno a věk, za účelem prezentace mateřské školy na 
internetových stránkách školy  

  

zapojení dítěte do soutěží a informování veřejnosti o jejich výsledcích - za tímto 
účelem mohou být osobní údaje v potřebném rozsahu předány jejich organizátorům 

  

zveřejňování fotografií a audiovizuálního zobrazení dítěte s uvedením jeho identifikačních údajů, 
jako je jeho křestní jméno a věk, za účelem prezentace MŠ, a to konkrétně: 

- na nástěnce MŠ, a to i ve veřejně přístupných prostorech   

- v materiálech v listinné podobě (letáčky, plakáty apod.)   

- na internetových stránkách MŠ    

- v Měšickém zpravodaji   

zveřejnění seznamu dětí a jejich značek u skříněk v šatně   

Hromadným zasíláním informací ohledně plateb do MŠ, čerpání peněz z třídního 
fondu a spotřebované stravy s uvedením jmen všech dětí 

  

pro účely zajištění vyzvedávání dítěte zpracování jména osob, které budou odvádět 
dítě z mateřské školy 

  

využívání kontaktu na zákonné zástupce (pokud není shodný s adresou dítěte)   

zpracování potvrzení o bezinfekčnosti    

  

Souhlas poskytuji po celou dobu docházky mého dítěte do MŠ Měšice. 

 

Udělení souhlasu je dobrovolné, souhlas je možné kdykoliv odvolat např. zasláním dopisu nebo 

osobně na adrese MŠ.  

MŠ Měšice při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a dalšími právními předpisy. Se svými dotazy nebo s uplatněním 

práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, 

jehož kontaktní informace budou zveřejněny na internetových stránkách mateřské školy 

www.msmesice.cz. Na MŠ Měšice jako správce osobních údajů se můžete prostřednictvím emailu na 

info@msmesice.cz, datové schránky ID shykutd, nebo na adrese Nosticova 17, 250 64 Měšice. 

 

V _______________ dne ___________  

 

podpis zákonného zástupce: ___________________  


