
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace 

 
Uděluji tímto souhlas Gymnáziu Mnichovo Hradiště (GMH) (dále jen „Správce“) ke 
zpracování osobních údajů za níže uvedených podmínek: 

1) Osobní údaje, které budou zpracovány:  
o zdravotní pojišťovna žáka GMH 

2) Účelem zpracování osobních údajů je: 
o potřeba komunikace v rámci BOZP (např. v případě úrazu) 

3) Doba zpracování je: 
o nejvýše 4 roky od udělení souhlasu (tj. do konce základní školní 

docházky, případně do ukončení studia žáka); případně do doby 
změny zdravotní pojišťovny 

4) Poskytnutí údajů třetím osobám: 
o osobní údaj je předáván prostřednictvím elektronického systému 

České školní inspekci z důvodu evidence úrazů 
 
 

   

ANO 

    

NE 

 
 
V <<<<<<<<<<<<<<<. dne <<<<<<<<<<<<. 
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

Jméno a příjmení žáka (subjektu údajů), třída, podpis žáka nebo zákonného zástupce 
 

 
Poučení subjektu údajů 
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 
2016/679 ze dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), informuje, že: 

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného 
souhlasu, a to za výše uvedených podmínek; 

• důvodem poskytnutí údajů Subjektu údajů je bezpečnost a ochrana zdraví; 
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, 

mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám; 
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 

údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má 
právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních 
údajů postupuje v rozporu s GDPR. 

 



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace 

 
Uděluji tímto souhlas Gymnáziu Mnichovo Hradiště (GMH) (dále jen „Správce“) ke 
zpracování osobních údajů za níže uvedených podmínek: 

1) Osobní údaje, které budou zpracovány:  
o fotografie  
o videozáznamy 

2) Účelem zpracování osobních údajů je: 
o prezentace školy na veřejnosti (webové stránky, propagační 

materiály školy) 
3) Doba zpracování je: 

o neomezená  
4) Poskytnutí údajů třetím osobám: 

o fotografie a videozáznamy budou zveřejněny na webových 
stránkách školy, v propagačních materiálech (letáky, plakáty, 
almanachy), při dnech otevřených dveří 

 
 

  

ANO 

    

NE 

 
 
V <<<<<<<<<<<<<<<. dne <<<<<<<<<<<<. 
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

Jméno a příjmení žáka (subjektu údajů), třída, podpis žáka nebo zákonného zástupce 
 

 
Poučení subjektu údajů 
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 
2016/679 ze dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), informuje, že: 

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného 
souhlasu, a to za výše uvedených podmínek; 

• důvodem poskytnutí údajů Subjektu údajů je propagace školy; 
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, 

mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám; 
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 

údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má 
právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních 
údajů postupuje v rozporu s GDPR. 

 



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace 

 
Uděluji tímto souhlas Gymnáziu Mnichovo Hradiště (GMH) (dále jen „Správce“) ke 
zpracování osobních údajů za níže uvedených podmínek: 

1) Osobní údaje, které budou zpracovány:  
o jméno a příjmení žáka, zařazení do třídy, datum nebo ročník 

narození, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo 
2) Účelem zpracování osobních údajů je: 

o zveřejnění výsledků soutěží konaných na GMH (pořadí 
nejúspěšnějších řešitelů - nástěnka, webové stránky, výroční 
zpráva školy) 

o předání výše uvedených údajů organizátorovi vyššího kola 
příslušné soutěže 

3) Doba zpracování je: 
o v příslušném školním roce 

4) Poskytnutí údajů třetím osobám: 
o výsledky soutěží budou zveřejněné na nástěnce školy a na 

webových stránkách GMH, u vyšších kol soutěží na webových 
stránkách organizátora 

 
 

  

ANO 

    

NE 

 
 
V <<<<<<<<<<<<<<<. dne <<<<<<<<<<<<. 
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

Jméno a příjmení žáka (subjektu údajů), třída, podpis žáka nebo zákonného zástupce 
 

 
Poučení subjektu údajů 
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 
2016/679 ze dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), informuje, že: 

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného 
souhlasu, a to za výše uvedených podmínek; 

• důvodem poskytnutí údajů Subjektu údajů je splnění požadavků organizátora soutěže; 
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, 

mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám; 
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 

údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má 
právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních 
údajů postupuje v rozporu s GDPR. 

 
 

 
 
 



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace 

 
Uděluji tímto souhlas Gymnáziu Mnichovo Hradiště (GMH) (dále jen „Správce“) ke 
zpracování osobních údajů za níže uvedených podmínek: 

1)  Osobní údaje, které budou zpracovány:  
o jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, fotografie 

2) Účelem zpracování osobních údajů je: 
o žádost o vystavení průkazu ISIC 

3) Doba zpracování je: 
o do odeslání údajů pro žádost o vystavení průkazu ISIC, pak jsou 

údaje skartovány 
4) Poskytnutí údajů třetím osobám: 

o GMH funguje jako prostředník mezi žákem a společností 
vydávající průkazy ISIC; vše ostatní viz podmínky ISIC Česká 
republika 

 
 

  

ANO 

    

NE 

 
 
V <<<<<<<<<<<<<<<. dne <<<<<<<<<<<<. 
 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<.. 

Jméno a příjmení žáka (subjektu údajů), třída, podpis žáka nebo zákonného zástupce 
 

 
Poučení subjektu údajů 
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 
2016/679 ze dne 27.4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), informuje, že: 

• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného 
souhlasu, a to za výše uvedených podmínek; 

• důvodem poskytnutí údajů Subjektu údajů je žádost o vystavení průkazu ISIC; 
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, 

mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám; 
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních 

údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, případně omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má 
právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u 
Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních 
údajů postupuje v rozporu s GDPR. 

 
 


