PROHLÁŠENÍ RODIČŮ
A. DOTAZNÍK
Žák - žákyně školy
(jméno, příjmení): ………………………………………………………………..…………………třída:………….…………..
Otec
(jméno, příjmení): …………..…………………………….……… registrační email: …………………..…………………….
Matka
(jméno, příjmení): …………..…………………………….……… registrační email: …………..…………………………….
B. PROHLÁŠENÍ K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Uděluji ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 4539 ve smyslu evropského nařízení GDPR
výslovný souhlas ke shromažďování, zpracovávání a evidenci těchto osobních údajů pro tyto účely:
Předávat osobní údaje žáka, které jsou součástí školní matriky (jméno a příjmení, adresa, datum
narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu), třetím osobám – tj.
pořadatelům soutěží, olympiád, cestovním kancelářím, agenturám, firmám pro organizaci škol
v přírodě, kurzů, výletů, výjezdů do zahraničí.

ano
□

ne
□

Zpracovávat v evidencích školy kontaktní osobní údaje zákonných zástupců (e-mail, datová
schránka, telefonní číslo) pro účely organizace výchovy a vzdělávání žáka ve škole.

ano
□

ne
□

Pořizovat, zveřejňovat a uchovávat fotografie žáka v tisku, na nástěnkách a internetových
stránkách školy za účelem prezentace školy.

ano
□

ne
□

Zveřejňovat a uchovávat písemnosti a jiné projevy osobní povahy žáka (slohové práce, výtvarné
práce) za účelem prezentace školy.

ano
□

ne
□

Pořizovat, zveřejňovat a uchovávat nahrávky (audiozáznam, videozáznam) související s výukou
na internetových stránkách za účelem propagace výuky a informování o aktivitách školy.

ano
□

ne
□

Zpracovávat v evidenci školy a školní jídelny číslo bankovního účtu zákonného zástupce za
účelem úhrad služeb spojených se vzděláváním, stravného žáka a případné vyúčtování
přeplatků.

ano
□

ne
□

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich
zpracování a archivnictví.
Mám právo:
● vzít souhlas kdykoliv zpět, a to i u jednotlivých osobních údajů,
● požadovat informaci, které moje osobní údaje nebo osobní údaje mého dítěte zpracováváte,
● požadovat po vás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
● vyžádat si u vás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
● požadovat po vás výmaz těchto osobních údajů,
● v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na vás nebo na
úřad pro ochranu osobních údajů.

C. PROHLÁŠENÍ K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE (EDUPAGE)
Jsem si vědom(a), že od školního roku 2020/21 je elektronická žákovská knížka EDUPAGE primární způsob
poskytování informací o prospěchu, docházce a dalších informací v souvislosti se vzděláváním dítěte. Jsem si
vědom(a), že škola bude akceptovat údaje, které budu uvádět do systému EDUPAGE (omlouvání nepřítomnosti,
podepisování známek atd). Přístupové údaje mě autorizují do systému a zodpovídám za jejich zabezpečení.
Na Vámi uvedený registrační email obdržíte přístupové údaje, pomocí kterých se přihlásíte do systému EDUPAGE. Přístupové
údaje jsou název uživatelského jména (totožné jako registrační email) a heslo.
Další informace a postupy se dozvíte od třídního učitele, zašleme Vám je na uvedený registrační email a též je naleznete na
školním webu.

V Chomutově dne ……………………………….
Podpis rodičů: …...…………………………….……………………………………………………..…………………………….

