Souhlas se zpracováním osobních údajů
- pořízení obrazové, zvukového a audiovizuálního záznamu a jeho další zpracování Já, níže podepsaný,……………………………………………………………………………………..(jméno, příjmení, bytem),
jako zákonný zástupce žáka/žákyně………………………………………………………………………………………………………
(jméno, příjmení, bytem) (dále jen „žák“ nebo „subjekt údajů“), tímto uděluji
souhlas se zpracováním osobních údajů žáka
ve prospěch správce osobních údajů, kterým je Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G.
Masaryka 155, IČ 68997841, se sídlem nám. T. G. Masaryka 155, 261 01 Příbram (dále jen
„správce“), na základě kterého je správce přímo nebo prostřednictvím třetí osoby oprávněn ve
smyslu čl. 6 odst. 1. písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)
pořizovat obrazový (vč. fotografie), zvukový a audiovizuální záznam žáka a jeho projevů (dále jen
„záznam“) a uvádět u záznamu jméno, příjmení, popř. věk žáka.
Správce přímo nebo prostřednictvím třetí osoby je na základě tohoto souhlasu oprávněn ke
zpracování záznamu a souvisejících osobních údajů, tedy zejména k pořízení záznamu v jakékoli
formě (vč. digitální) a k jeho dalšímu zpracování, tzn. ke shromáždění, zaznamenání, uspořádání,
strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění
přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo
zničení.
Záznam může být použit jako součást díla souborného nebo mohou být použity jen části záznamu.
Záznam může být správcem zveřejněn v tištěné či elektronické podobě, a to mimo jiné na webových
stránkách správce nebo v síti internet.
Účelem zpracování osobních údajů dle tohoto souhlasu je zejména prezentace umělecké činnosti
žáka a správce, dále pak vzdělávání a jeho rozvoje.
Zpracování záznamu a souvisejících osobních údajů na základě tohoto souhlasu trvá po dobu
poskytování vzdělání žákovi správcem a po dobu 3 let po jeho skončení.
Souhlas je ve výše uvedeném rozsahu udělován rovněž k záznamu poskytnutému správci žákem.
Prohlašuji, že jsem si vědom zákonných práv, resp. práv subjektu údajů zakotvených v GDPR, a to
práv na přístup k osobním údajům, na opravu chyb a nepřesností, možnosti požadovat blokování
(omezení zpracování) nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů zachycených na záznamu, jakožto i
možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do
budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu
(před jeho odvoláním). Výše uvedená práva mohu být uplatněna u správce na shora uvedené adrese.
Beru na vědomí, že mám právo podat stížnost týkající se zpracovávání osobních údajů k Úřadu pro
ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V _____________ dne _________

________________________
podpis

