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INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dle č. 7 a násl. Nařízení EU 2016/679 (GDPR) dále jen „Souhlas“

I.
V naší škole používáme při zpracování osobních údajů pouze řádně zvolené postupy a dostatečné 
způsoby jejich zabezpečení. Správná ochrana osobních údajů je jednou z našich priorit.
Osobní údaje mohou zpracovávat jen vybrané osoby, a to zejména pro to abychom byli schopni zajistit
zpracování osobních údajů důvěryhodným a transparentním způsobem v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.

II.
Při sběru uchovávání a dalším zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí na základě tohoto souhlasu
dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu:
 Osobní údaj jméno, příjmení žáka se zpracovává za účelem zveřejnění na našich webových 

stránkách, sociálních sítích školy, propagace školy, školní publikace, propagace a veřejné 
dokumentace školních akcí a další prezentace mimo prostory baletní školy.

 Osobní údaj jméno, příjmení žáků, věk, dosažené výsledky se zpracovávají za účelem zveřejnění 
na našich webových stránkách, sociálních sítích školy, propagace školy, školní publikace, 
propagace a veřejné dokumentace školních akcí a další prezentace mimo prostory baletní školy.

     Osobní údaj jméno a příjmení, datum narození, žáka pro přihlášky do soutěží.
 Jméno, příjmení a emailová adresa zákonného zástupce se zpracovává za účelem jeho zasílání 

informací o výuce či marketingových sdělení spojených s naší školou.
 Jméno, příjmení a telefonní kontakt zákonného zástupce se zpracovává za účelem jeho informací 

o výuce či marketingových sdělení spojených s naší školou.
 Osobní údaje jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, zdravotní a cestovní údaje

žáka (potvrzení bezinfekčnosti, kopie karty pojištěnce, potvrzení o zdravotní způsobilosti) se 
zpracovávají za účelem zajištění externích akcí školy. Např. předávání osobních údajů 
ubytovatelům, dopravcům a dalším. Potvrzení o bezinfekčnosti se zpracovává za účelem jeho 
evidence, kopie karty pojištěnce za účelem poskytnutí lepší zdravotní péče a potvrzení 
o zdravotní způsobilosti se zpracovává za účelem informace o zdravotní způsobilosti v závislosti na
výuce tance. 

 Portrétní fotografie žáka, jméno a příjmení žáka se zpracovávají za účelem vystavení v prostorách 
baletní školy, zveřejnění na našich webových stránkách, propagace školy, školní publikace, 
propagace a veřejné dokumentace školních akcí a další prezentace mimo prostory baletní školy.

 Fotografie se uchovávají za účelem propagace školy, dokumentace školních akcí, dokumentace 
tanečních lekcí. Fotografie jsou uchovávány pro přímé i pozdější užití,  publikovány na webových 
stránkách školy, sociálních sítích školy, popř. v tištěných propagačních materiálech a jsou 
přístupny veřejnosti.

 Video a audio záznamy hlasu z výuky, prezentací nebo školních akcí, včetně jména příjemní se 
zpracovávají za účelem zveřejnění na webových stránkách školy, sociálních sítích školy, dalšího 
užití pro účely propagace školy, uchování a pozdějšího užití, lepší zpětné vazbě žáka a veřejné 
dokumentace školních akcí.

 Komentáře žáků se uchovávají za účelem propagace naší školy, zhodnocení školních akcí a 
tanečních lekcí.

Podpisem „Souhlasu“ poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů o Vašem nezletilém dítěti,
jehož  jste  zákonným zástupcem a  Vašich  údajů  jakožto  zákonného zástupce  k účelům  naší  školy
uvedených v tomto dokumentu.

Vámi podepsaný „Souhlas“ je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. 

Platnost podepsaného dokumentu je po celou dobu studia žáka v naší škole a následujících 5.letech
nebo do doby, dokud jej neodvoláte. 

Veškeré potřebné informace o zpracování Vašich osobních údajů a zpracování osobních údajů Vašeho
dítěte naleznete v dokumentu GDPR na webových stránkách školy.



Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas správci osobních údajů ke shromažďování, zpracování a
evidenci uvedených osobních a citlivých údajů o mém dítěti ve smyslu evropského nařízení GDPR.
Jméno a příjmení:
Datum narození:

SOUHLASÍM SE VŠÍM NÍŽE UVEDENÝM – ANO / NE  
(v případě, že nesouhlasíte se vším, můžete vybrat konkrétní účely zakroužkováním vybrané možnosti*)

(Titul, jméno, příjmení zákonného zástupce)
(Adresa trvalého pobytu zákonného zástupce)
(Datum narození zákonného zástupce)

OSOBNÍ ÚDAJE ÚČELY ZPRACOVÁNÍ SOUHLAS ANO/NE*

Jméno, příjmení žáků, věk,
dosažené výsledky

Zveřejnění na našich webových stránkách, sociálních sítích
školy, propagace školy, školní publikace, propagace a
veřejné dokumentace školních akcí a další prezentace.

ANO/NE*

Jméno a příjmení, 
datum narození

Evidence pro pojištění do baletních soutěží. ANO/NE*

Jméno, příjmení, emailová 
adresa zákonného zástupce

Informací o výuce či marketingových sdělení 
v souvislosti s naší školou.

ANO/NE*

Jméno, příjmení, telefonní 
kontakt zákonného zástupce

Informací o výuce či marketingových sdělení 
v souvislosti s naší školou

ANO/NE*

Osobní údaje jméno, příjmení,
datum narození, adresa

trvalého pobytu, zdravotní a
cestovní údaje

Zajištění externích akcí školy. Např. předávání osobních
údajů ubytovatelům, dopravcům a dalším.

ANO/NE*

Potvrzení bezinfekčnosti Evidence potvrzení bezinfekčnosti. ANO/NE*

Potvrzení o zdravotní
způsobilosti

Informace o zdravotní způsobilosti 
v závislosti na výuce tance.

ANO/NE*

Portrétní fotografie žáka,
jméno a příjmení

Zveřejnění na našich webových stránkách, propagace školy,
školní publikace, propagace a veřejné dokumentace školních

akcí a další prezentace.

ANO/NE*

Fotografie Propagace školy, dokumentace školních akcí, dokumentace
tanečních lekcí. Fotografie jsou uchovávány pro přímé i

pozdější užití,  publikovány na webových stránkách školy,
sociálních sítích školy, popř. v tištěných propagačních

materiálech a jsou přístupny veřejnosti.

ANO/NE*

Video a audio záznamy hlasu
z výuky, prezentací nebo

školních akcí, včetně jména
příjmení, věku

Zveřejnění na webových stránkách školy, sociálních sítích
školy, dalšího užití pro účely propagace školy, uchování a

pozdějšího užití, lepší zpětné vazbě žáka 
a veřejné dokumentace školních akcí.

ANO/NE*

V Praze Vlastnoruční podpis zákonného zástupce


