SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Gymnázium Přírodní škola, o.p.s., Letohradská 370/1, Praha 7, 170 00, IČ 25107500 zpracovává osobní a citlivé údaje
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti
ochrany osobních údajů. Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v
rozsahu a to po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Svým podpisem vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „ GDPR“) v souladu s nařízením (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadů či institucím není škole
uložena zvláštním právním předpisem.
Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovány po celou dobu studia na Gymnáziu Přírodní škola, o. p.s. a dále jsou
uchovány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o
archivnictví a spisové službě.

Souhlas s pořizováním a zpracováním fotografií, filmových a zvukových záznamů
S pořizováním a se zpracováním fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících Vašeho syna/dcery
a jeho činnost v průběhu akcí zajišťovaných školou po celou dobu studia na Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Tyto
fotografie, filmové záznamy a zvukové nahrávky mohou být zveřejňovány na webových stránkách školy
www.prirodniskola.cz. Zveřejňovaný materiál je pečlivě vybrán a není spojován s dalšími osobními daty Vašeho dítěte.
V případě Vašeho nesouhlasu nebudou fotografie, filmové záznamy a zvukové nahrávky Vašeho dítěte zveřejňovány.

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM
Souhlas se zveřejňováním úspěchů, prací v soutěžích, olympiádách a projektech
Souhlasím se zveřejňováním úspěchů či prací Vašeho syna/dcery v soutěžích, olympiádách a projektech pořádaných
školou či dalšími subjekty

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM
Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů Vašeho syna – dcery udělujete svým podpisem Gymnáziu
Přírodní škola, o.p.s., Praha 7, Letohradská 370/1, Praha 7 s účinností ode dne podpisu po celou dobu studia Vašeho
syna/dcery na Gymnáziu Přírodní škola, o.p.s. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, z jeho udělení neplynou žádné
právní povinnosti.
Svůj souhlas můžete kdykoliv v průběhu studia písemně odvolat. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost
zpracování osobních údajů před tímto odvoláním
Já, níže podepsaný(á) ……………………………………………………, prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) výše uvedeným
informacím a na základě pravé a svobodné vůle uděluji svým podpisem souhlas Gymnáziu Přírodní škola, o.p.s.,
Letohradská 370/1, Praha 7, ke zpracování shora vymezených osobních údajů své dcery/syna, jméno a příjmení
…………………………………………. za shora uvedených podmínek.
V ……………… dne …………...

……………………………………………………………
Podpis zákonného zástupce

