
 
  

 

 

 

Níže podepsaní zákonní zástupci dítěte__________________________________________________________ udělují organizacím  

Mateřská škola Minísek s.r.o. a Jesle Minísek z.s., K hájovně 739/13, 142 00 Praha 4 Libuš (dále jen organizace), souhlas  

se zpracování a využitím následujících osobních údajů nad rámec právních důvodů. Souhlas je dobrovolný a platí na dobu 

neurčitou, přičemž je odvolatelný. Kterýkoli níže uvedený souhlas lze kdykoli odvolat písemně na adrese organizace. Odvolání 

souhlasu nemá zpětný účinek a nelze tak garantovat odstranění již veřejně publikovaných dat. 

Pokud souhlasíte s daným využitím osobních údajů zaškrtněte dané políčko před textem: 

 

 Organizace jsou oprávněny poskytnout osobní údaje našeho dítěte v nezbytném rozsahu externím organizacím  

za účelem pořádání výletů, sportovních či jiných aktivit, dopravy, zajištění ubytování či z jiných důvodů, jsou-li osobní 

údaje externí organizací při takových akcích vyžadovány, 

 

 Organizace jsou oprávněny využívat fotografie i plné jméno dítěte na využívaných pomůckách a pro označení 

pracovního místa dětí, hrnečků, kartáčků, ručníku, nástěnky s narozeninami, na místech, které vyžadují označení dítěte  

a v šatnách organizace pro jasnou identifikaci a snadnější vizualizaci vlastního jména. Takto umístěné jmenovky mohou 

vidět nejen zaměstnanci jeslí a MŠ, ale i rodiče a návštěvy organizací. 

 

 Organizace jsou oprávněny pořizovat, uchovávat a využívat fotografie, videa, zvukové a obrazové záznamy  

na kterých se nachází naše dítě pro prezentaci v prostorách jeslí a MŠ i na akcích mimo budovu, pro prezentační, reklamní 

a marketingové materiály, archivní záznamy nebo pro zpravodajství o způsobu výuky a využívaných pomůckách   

a hračkách. Takto pořizované záznamy mohou být veřejně sdíleny pro rodiče i širokou veřejnost bez omezení, a to včetně 

sociálních sítí. Organizace garantuje, že nebudou zveřejněny fotografie, ani jiné vyobrazení či záznamy, které by 

zachycovaly dítě nedůstojným nebo nevhodným způsobem. Stejně tak nebude nikdy spojována konkrétní fotka  

nebo záznam se jménem dítěte. 

 

 Organizace jsou oprávněny používat výtvarné a jiné práce dětí pro prezentaci ve svých prostorách, pro prezentační 

materiály, pro předvedení mimo prostory například galerie, výstavy, soutěže apod. 

 

 Organizace jsou oprávněny zpracovávat nezbytné kontaktní údaje na zákonné zástupce dětí pro účely organizace 

výchovy a vzdělávání, a může zákonnému zástupci v nepravidelných intervalech zasílat mailem informace vztahující  

se k činnostem organizace. 

 

 Organizace jsou oprávněny zpracovávat nezbytné kontaktní údaje třetích osob, které budou smět odvádět dítě 

z prostor jeslí a MŠ a zároveň zákonný zástupce prohlašuje, že má oprávnění takový souhlas za třetí osoby udělit, 

 

Organizace se zavazují zpracovávat, využívat a uchovávat všechny osobní údaje s vysokým stupněm zabezpečení jak 

v papírové, tak elektronické verzi a splňuje všechny podmínky nařízení EU 2016/679. V případě jakýchkoliv Informací 

s ohledem na Ochranu osobních údajů kontaktujte ustanoveného Pověřence Ing. Jakuba Berana tel: +420602572644 nebo 

pište na email minisek@jesleaskolka.cz 

 

V Praze dne:  ……………………………  
 
Podpis zákonných zástupců:  
 
 
 
 
 
 
 

______________________                                                                                 ________________________ 
Otec                                                                                                                      Matka 

Informovaný souhlas  

s použitím a zpracováním osobních údajů  

dle nařízení EU 2016/679 
 


