Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 (dále též jako „ZUŠ“)
zastoupená Mgr. Petrou Havlíkovou, ředitelkou školy - dále jen půjčitel
a žák (zákonný zástupce) – dále jen vypůjčitel
se dohodli na výpůjčce školního hudebního nástroje

PROTOKOL O VÝPŮJČCE ŠKOLNÍHO HUDEBNÍHO NÁSTROJE
na školní rok ___________________
Vypůjčitel (žák, žákyně) ….....................................................................................................
Datum narození …........................................ telefon …..........................................................
Bydliště …................................................................................. PSČ ….................................
předmětem výpůjčky je:
hudební nástroj ….....................................................................................................................
inv. č. …..............................................
(výrobní číslo, pořizovací cena nástroje a.j. ………….……………………………………….)
Výpůjčka je na dobu určitou, a to na jeden školní rok, tj. do 30. června. V případě pokračování žáka ve
studiu se výpůjčka uzavírá do 30. září následujícího školního roku. K uvedenému datu je žák (zákonný
zástupce) povinen nástroj vrátit, případně písemně prodloužit výpůjčku na další školní rok. V případě
předčasného ukončení docházky žáka do ZUŠ je nutné vrátit nástroj okamžitě. Nástroj je předán bezplatně
do užívání vypůjčiteli pro domácí přípravu na výuku v Základní umělecké škole, Příbram I, nám. T. G.
Masaryka 155. Povinností žáka je chránit nástroj před poškozením a udržovat jej v pořádku. Údržbu a běžné
opravy hudebních nástrojů provádí ZUŠ na své náklady. Vypůjčitel je povinen nahradit jakoukoliv škodu na
hudebním nástroji, k níž dojde během období výpůjčky, zejména je-li nástroj poškozen, znehodnocen,
odcizen nebo zničen. Výše náhrady musí odpovídat nákladům na pořízení hudebního nástroje.
Toto ustanovení se vztahuje i na příslušenství hudebního nástroje (pouzdro, smyčec, apod.).
Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky dále pronajímat.
Při nedodržení výše uvedených podmínek nebo i z jiných závažných důvodů (např. provozních) může
půjčitel výpůjčku s okamžitou platností zrušit, v tomto případě je vypůjčitel povinen nástroj neprodleně
vrátit.
Tento protokol je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží půjčitel a jeden vypůjčitel.
Jako subjekt osobních údajů poskytuji osobní údaje uvedené v tomto protokolu ZUŠ jako správci osobních
údajů ve smyslu Nařízení 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 o zrušení
směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), které je bude v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. b) a c) zpracovávat,
neboť je to nezbytné pro splnění této výpůjční smlouvy, jejíž smluvní stranou jsem já jako žadatel/ka a pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na tuto mou žádost. Beru na vědomí informace a
poučení o zpracování osobních údajů, které jsou uvedeny v příloze této žádosti.
Zákonný zástupce žáka …...........................................................................................................
Datum narození …...................................................... telefon …................................................
Bydliště (je-li odlišné) ….................................................................... PSČ …...........................

datum vypůjčení nástroje …........................... datum vrácení nástroje........................................

…...............................
třídní učitel

…...................................................
zákonný zástupce nebo zletilý žák

...................................
ředitelka školy

Ochrana osobních údajů
Poskytovatel, jímž je Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155, IČ: 68997841 se jakožto správce
osobních údajů (dále jen „Poskytovatel/“správce“) žadatele o poskytnutí výpůjčky, jenž je subjektem údajů (dále jen
“subjekt údajů“), které mu budou na základě této žádosti a výpůjční smlouvy poskytnuty, zavazuje, že bude tyto
osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů v platném znění a 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 o zrušení směrnice
95/46/ES.
Informace související se zpracováním osobních údajů subjektu údajů jsou obsahem této přílohy a dále jsou uvedeny na
webových stránkách Poskytovatele: https://zuspribram.cz/informacni-memorandum
Správce osobních údajů
Základní umělecká škola, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155, IČ: 68997841
Právní základ pro zpracování
Uzavření smlouvy a splnění povinností dle Smlouvy o poskytnutí výpůjčky uzavřené mezi žadatelem a
poskytovatelem. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá z výše zmíněné výpůjční
smlouvy, když zpracování je nezbytné pro splnění této smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením dohody na žádost tohoto subjektu údajů a ke splnění dalších právních
povinností právními předpisy.
Účel zpracování
Poskytnutí výpůjčky podle výpůjční smlouvy uzavřené mezi žadatelem a poskytovatelem.
Příjemci osobních údajů
 Správce a jeho zřizovatel
 Orgány veřejné moci (např. správní orgány, policie)
 Další příjemci dle potřeb a pokynů subjektu údajů
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo
dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých
zákonů a Nařízení 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 o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení
GDPR).
Práva subjektu údajů
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda
zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt
údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho
týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje,
které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.
Subjekt má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je
založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů
dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto
údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi
sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou
zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem,
může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

