
Souhlas se zpracováním osobních údajů  

 

Vážená paní, vážený pane, 

vážíme si toho, že Vaše dítě účastní aktivit, které nabízí Školní klub  (dále ŠK) či Středisko volného času (dále SVČ), 

spadající pod Katolické gymnázium Třebíč, se sídlem Otmarova 30/22, 67401 Třebíč (dále jen „správce“). 

Vzhledem k tomu, že si správce přeje zpracovávat osobní údaje Vašeho dítěte také pro účely, které mu neukládá zákon, 

které nevyplývají z žádné smlouvy uzavřené s Vámi a které nejsou nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce 

(například pro ochranu jeho majetku atd.), dovoluje si správce požádat Vás tímto o souhlas se zpracováním osobních 

údajů Vašeho dítěte. Z jeho neudělení se pro Vás ani pro Vaše dítě ve vztahu ke správci nic nemění. Správce pouze 

nebude moci využívat osobní údaje Vašeho dítěte pro účely uvedené v tomto formuláři, ke kterým svůj souhlas neudělíte. 

Správce si přeje využívat osobní údaje Vašeho dítěte k následujícím účelům, ke kterým je nutný souhlas se zpracováním 

osobních údajů z Vaší strany. 

 

U každého z níže uvedených účelů využití osobních údajů prosím potvrďte křížkem svůj souhlas: 

organizování mimoškolních akcí i zahraničních zájezdů, exkurzí, získání slevenky na hromadnou jízdenku, obstarání 

pojištění zájezdu, pojištění zahraničního zájezdu (seznamy žáků s čísly OP) 

 

kontaktování zákonného zástupce za účelem informačního sdělení zasílaných ŠK či SVČ (e-mailová adresa žáka a 

zákonného zástupce) 

 

prezentace a propagace ŠK a SVČ a informování o aktivitách školy (pořizování fotodokumentace z akcí, umísťování 

fotografií na webu školy, ŠK či SVČ a v dalších informačních materiálech - výroční zprávy, časopisy, noviny) 

 

prezentace a propagace ŠK a SVČ a informování o aktivitách školy (audio/video záznam z akcí, jeho zveřejnění na 

webu školy, ŠK, SVČ a v dalších informačních materiálech). 

 

organizování soutěží a olympiád, startovní listiny (seznamy žáků, seznam žáků s uvedením data narození a třídy). 

 

 

Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu jednoho roku nebo do 

doby, dokud jej neodvoláte. 

Pokud si přejete souhlas udělit, zaškrtněte příslušné políčkou konkrétního účelu zpracování osobních údajů a vyplňte 

následující informace, které budou využity k Vaší identifikaci a pro daný účel zpracování osobních údajů. 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………. Datum narození: ……………………… 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………… 

 

trvale bytem: ………………………………………………………………………… 

 

tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které jsem výše vyznačil/a. 

 

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

         _________________________  

           Podpis žáka  

                   (jeho zákonného zástupce) 

 

Veškeré další potřebné informace související se zpracováním Vašich osobních údajů naleznete v aktuální verzi našeho 

dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, dostupného na webových stránkách školy www.kgtrebic.cz. 


