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Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka GJŠ Zlín 
Správce osobních údajů: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Dana Stesková, poverenec.oou@gjszlin.cz, tel. 577 007 434 

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
v souvislosti se zajištěním vzdělávání zpracovávala mé osobní údaje, resp. osobní údaje mého syna/dcery pro 
následující účely: 

1. Zveřejnění jména a příjmení – lokálně (v prostorách Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky Zlín na nástěnkách, ve školním časopisu, v místním tisku) za účelem prezentace činnosti Gymnázia a 
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. 

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín. 

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou 
zpřístupněny širokému okruhu osob pohybujících se v prostorách Gymnázia a Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky Zlín a všem čtenářům uvedených médií. 

2. Zveřejnění jména a příjmení – v prostředí Internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek Gymnázia 
a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín za účelem prezentace její činnosti a úspěchů. 

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání a současně souhlasím s dalším uchováním výše uvedených osobních 
údajů po dobu 10 let po ukončení vzdělávání na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín. 

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou 
zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky Gymnázia a Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky Zlín. 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín nenese odpovědnost za případné další 
zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je 
neslučitelné s tímto účelem. 

3. Pořizování a následné zveřejnění fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí Internetu, 
lokálně, prostřednictvím oficiálních webových stránek a tiskovin Gymnázia a Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky Zlín za účelem prezentace její činnosti a úspěchů. 

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání a současně souhlasím s dalším uchováním výše uvedených osobních 
údajů po dobu 10 let po ukončení vzdělávání na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín. 

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou 
zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky Gymnázia a Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky Zlín. 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín nenese odpovědnost za případné další 
zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je 
neslučitelné s tímto účelem. 

4. Pořizování a následné zveřejnění fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí Internetu, 
prostřednictvím oficiálních webových stránek organizátora vzdělávací, kulturní nebo sportovní či jiné, obdobné 
akce za účelem prezentace této akce a činnosti organizátora akce.  

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín. 

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou 
zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky organizátora akce. 

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín nenese odpovědnost za případné další 
zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je 
neslučitelné s tímto účelem. 

5. Předání osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, ročník narození, při organizaci a zajišťování 
vzdělávacích, pobytových nebo sportovních akcí s účastí žáků Gymnázia a Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky Zlín, kterými mohou být např. seznamovací pobyty, zájezdy, exkurze, školní výlety, školní 
soutěže/olympiády, zimní a letní výcvikový kurz apod. Pokud bude nutné pro zajištění příslušné akce nutný větší 
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Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín 

 

rozsah osobních údajů, budete předem požádání o souhlas s jejich zpracováním a bude vám poskytnuta informaci 
o důvodu jejich zpracování. 

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín. 

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem mohou být předávány organizátorům vzdělávacích, pobytových 
nebo sportovních akcí, dopravcům, ubytovatelům atd., kteří se stávají jejich příjemci a správci osobních údajů 
současně a zodpovídají za dobu uchování převzatých osobních údajů. 

Pokud bude zajištění příslušné akce vyžadovat větší rozsah osobních údajů (např. datum narození, bydliště, číslo 
bankovního účtu, údaje o pojištění, údaje o zdravotním stavu nebo jeho omezení atd.) budete o tomto 
informováni a bude vám poskytnuta informace o důvodu tohoto zpracování. 

Při zpracování osobních údajů u Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín nedochází k 
automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl 
zásah do práv či oprávněných zájmů zákonných zástupců nebo žáků. 

Máte právo: 

a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních údajů,  

b) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i Vašeho syna/dcery, 

c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané 
Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín jsou nepřesné), 

d) požadovat vymazání osobních údajů Vašich i Vašeho syna/dcery, popř. požadovat omezení jejich 
zpracování, 

e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Svá práva vůči Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín uplatňujte písemně cestou 
pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas* se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely a 
jmenovitě vyjadřuji: 

 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1) výše 

 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 2) výše 

 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 3) výše 

 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 4) výše 

 souhlas       nesouhlas          - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 5) výše 

 

Příjmení a jméno zákonného zástupce: Příjmení a jméno žáka: 

…………………........................................................ …………………........................................................ 

Podpis zákonného zástupce: Podpis žáka: 

V …………………................     dne …………................. V …………………................     dne ………………................. 

 

*Nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS.  



Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zvláštních kategorií 
osobních údajů žáka GJŠ Zlín školním poradenským zařízením 

Správce osobních údajů: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Dana Stesková, poverenec.oou@gjszlin.cz, tel. 577 007 434 

Já, níže podepsaný/á, uděluji výslovný a informovaný souhlas, aby Gymnázium a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Zlín se zpracováním mých osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů, resp. 
osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů mého syna/dcery za účelem: 

Poskytování poradenských služeb výchovným poradcem, psychologem, speciálním pedagogem, asistentem 
pedagoga, metodikem prevence, v rámci kterých mohou být zpracovávány osobní údaje a zvláštní kategorie 
osobních údajů získané zejména z doporučení poskytnutých příslušným školským poradenským zařízením.  

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín zpracovává osobní údaje i zvláštní kategorie 
osobních údajů v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních. 

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín. 

Zpracovávané osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů jsou uchovávány po dobu stanovenou zvláštními 
právními předpisy a Skartačním plánem Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín 

Údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádným dalším příjemcům, vyjma situací, kdy tak ukládá 
zvláštní zákon. 

Při zpracování osobních údajů Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín nedochází k 
automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah 
do práv či oprávněných zájmů zákonných zástupců, nebo žáků. 

Máte právo: 
f) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních údajů,  
g) požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i Vašeho syna/dcery, 
h) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané 
Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Zlín jsou nepřesné), 
i) požadovat vymazání osobních údajů Vašich i Vašeho syna/dcery, popř. požadovat omezení jejich 
zpracování, 
j) podat stížnost u dozorového orgánu. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Příjmení a jméno zákonného zástupce: Příjmení a jméno žáka: 

…………………........................................................ …………………........................................................ 

Podpis zákonného zástupce: Podpis žáka: 

V …………………................     dne …………................. V …………………................     dne ………………................. 
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Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů při zřízení e-mailového účtu 
žáka GJŠ Zlín 

Správce osobních údajů: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Dana Stesková, poverenec.oou@gjszlin.cz, tel. 577 007 434 

Já, níže podepsaný/á, uděluji výslovný a informovaný souhlas, aby Gymnázium a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Zlín se zpracováním mých osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů, resp. 
osobních údajů a zvláštních kategorií osobních údajů mého syna/dcery za účelem: 

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby správce v souvislosti se zajištěním vzdělávání zpracovával moje** osobní 
údaje mé dcery/mého syna* pro následující účel: 
 
Zřízení a používání e-mailového účtu za účelem jejich využívání jako učební pomůcky pro nabytí praktických 
dovedností v IT oboru informačních a komunikačních technologií, a to v rozsahu zpracovávaných údajů: jméno, 
příjmení.  
 
Souhlas uděluji na celou dobu svého** vzdělávání mé dcery/mého syna* na Gymnáziu a Jazykové škole s právem 
státní jazykové zkoušky Zlín Po ukončení vzdělávání budou dotčené osobní údaje zlikvidovány (smazány).  
 
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem budou zpřístupněny poskytovateli služeb Microsoft 365. 
 
Byl jsem poučen/a, že mám právo: 

a. svůj souhlas kdykoliv odvolat,  
b. požadovat umožnění přístupu k mým** osobním údajům mé dcery/mého syna*   
c. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se budu domnívat, že osobní údaje zpracovávané u 

správce jsou nepřesné), 
d. požadovat vymazání mých** osobních údajů mé dcery/mého syna* popř. požadovat omezení jejich 

zpracování, 
e. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a 

 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

Příjmení a jméno zákonného zástupce: Příjmení a jméno žáka: 

…………………........................................................ …………………........................................................ 

Podpis zákonného zástupce: Podpis žáka: 

V …………………................     dne …………................. V …………………................     dne ………………................. 

 

 

* použije se pouze v případě žáků mladších 15 let  

** použije se pouze v případě žáků, kteří dovršili 15 let věku  

(jde o věkovou výjimku dle §7 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely poskytování služeb 

informační společnosti). 
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Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Zaměstnanci GJŠ Zlín – pořizování a zveřejňování fotografií 

Správce osobních údajů: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Dana Stesková, poverenec.oou@gjszlin.cz, tel. 577 007 434 

 

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
Zlín v souvislosti s prezentací své činnosti zpracovávala mé osobní údaje pro následující účel: 

Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí 
Internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek zaměstnavatele, lokálně – v tiskovinách 
školy, za účelem prezentace své činnosti.  

Souhlas uděluji do doby ukončení mého pracovního poměru u tohoto zaměstnavatele a současně 
souhlasím s dalším uchováním výše uvedených osobních údajů po dobu 10 let po ukončení mého 
pracovního poměru. 

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou 
zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky zaměstnavatele, resp. seznámí se 
s tiskovinami školy (např. ročenky, almanachy apod.). 

Zaměstnavatel nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných 
osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem. 

 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních 
údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 
zpracovávané u Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu osobních 
údajů. 

 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený 
účel.  

 

Příjmení a jméno zaměstnance: 

………………….............................................................. 

Podpis zaměstnance: 

V …………………................     dne …………................. 

 

  

mailto:poverenec.oou@gjszlin.cz


Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Zaměstnanci GJŠ Zlín – pracovně právní a mzdová agenda 

Správce osobních údajů: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Dana Stesková, poverenec.oou@gjszlin.cz, tel. 577 007 434 

1 ROZSAH SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNA VATELEM 

Zaměstnavatel shromažďuje, zpracovává a předává osobní údaje zaměstnance v souladu 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 (dále jen GDPR). Toto nařízení nahradilo předchozí právní normu, zákon č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. Plnění povinností zaměstnavatele vyplývá dle zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a dalších zvláštních zákonů. 

2 NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI  ÚDAJI ZAMĚSTNAVATELEM 

Zaměstnavatel respektuje povinnost shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému 
účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Údaje zpracovávané za tímto účelem 
nejsou předávány žádným dalším příjemcům, vyjma situací, kdy tak ukládá zákon. 

3 VYJÁDŘENÍ SOUHLASU  

Já, níže podepsaný/á, uděluji výslovný a informovaný souhlas, aby příspěvková organizace 
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 
Zlín zpracovávala mé osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů pro výše uvedené účely. 

Souhlas uděluji na celou dobu pracovního poměru. 

Zpracovávané osobní údaje a zvláštní kategorie osobních údajů jsou uchovávány po dobu stanovenou 

zvláštními právními předpisy a Skartačním plánem školy. 

Máte právo: 
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu 
osobních údajů,  
b) požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,  
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje 
zpracovávané u Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín jsou nepřesné), 
d) požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování, 
e) podat stížnost u dozorového orgánu. 

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu osobních 
údajů. 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený 
účel.  

Příjmení a jméno zaměstnance: 

………………….............................................................. 

Podpis zaměstnance: 

V …………………................     dne …………................. 
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