
Souhlas se zpracováním osobních údajů  

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas Církevnímu gymnáziu Plzeň (dále jen "škole") ke shromažďování, zpracovávání a 

evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o mém  

dítěti______________________________________________  nar. ___________________  

ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR.  

Plnoletí žáci: 

Já ______________________________________________  nar. ___________________ dávám svůj souhlas Církevnímu 

gymnáziu Plzeň (dále jen "škole") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů  

ve smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice školy ke GDPR.  

Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném 

pro naplnění stanoveného účelu:   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Souhlas poskytuji na celé období svého vzdělávání / vzdělávání svého dítěte na této škole  

Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout 

dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před 

změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. 

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů, o právu 

přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, 

které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu 

domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a 

osobního života subjektu údajů (dítěte / rodiče) nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem 

na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto 

vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

 

 

V ____________________ dne___________________ 

 

Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________ 

 

Jméno zákonného zástupce__________________________a podpis __________________ 

 
 
 
 

Souhlas 
udělen – 
označte 
křížkem 

Účel využití osobních údajů, pro který byl souhlas udělen 

Ano Ne 

  Pořizování a zveřejnění fotografií ze školních akcí za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků 
o studium na naší škole, pokud nebude podobizna dítěte spojena s jeho jménem na webových 
stránkách školy 

  Zmínění svátků a narozenin při výuce 

  Umístění fotografií z akcí pořádaných školou nebo za účasti školy na nástěnkách v prostorách 
školy 



Informace o zpracování osobních údajů  
 

Vážená žákyně a vážený žáku, vážení rodiče, 

v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) si 

Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. 

 

Správce osobních údajů: 

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o způsobu a účelu zpracování Vašich osobních údajů, 

je Církevní gymnázium Plzeň, IČ: 40527867 se sídlem Mikulášské nám. 15, Plzeň (dále jen „správce“). Správce 

můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, osobně, prostřednictvím telefonu na čísle +420 377 248 816 nebo 

prostřednictvím e-mailu na adrese   info@cg-plzen.cz. 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Je jím JUDr. Jan Klail. Kontaktovat jej lze prostřednictvím 
e-mailu na adrese jan@klail.cz. 

 

 

Důvody a účel zpracování vašich osobních údajů jsou podrobně rozepsány na webových stránkách školy v sekci 
GDPR. 
 
 
 

jan@klail.cz

