Soukromá základní umělecká škola LÍDL MUSIC, spol. s r.o., Sochorova 3226/40, 61600 BRNO, IČO 25549995, zapsaná
v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 3226, zapsaná do školského rejstříku MŠMT ČR č.j. 27 435/2009-21, IZO: 110 300 556,
RED IZO 610 300 547 (ident.práv.osoby);

Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) - dále jen „Souhlas“
I. Při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) v naší škole používáme pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné
způsoby zabezpečení OÚ, jelikož ochrana OÚ je jednou z našich klíčových priorit. Zároveň zpracovávat OÚ mohou pouze vybraní
zaměstnanci či spolupracovníci, jelikož máme zájem na tom, abychom OÚ zpracovávali pouze důvěryhodným a transparentním
způsobem v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.
II. Je důležité, abyste věděli, že při sběru, uchovávání a dalším zpracování Vašich OÚ na základě tohoto souhlasu
dochází ke zpracování OÚ v tomto rozsahu:















Jméno a příjmení (včetně označení navštěvované třídy) a práce žáků včetně vlastnoručního podpisu za účelem prezentace
v prostorách školy, zveřejnění na webových stránkách školy, propagace organizace a veřejné dokumentace školních akcí a
další prezentace mimo prostory školy. A dále za účelem zveřejnění výsledků v soutěžích prostřednictvím webových stránek
školy, tisku, sociální síti ZUŠ, nástěnky apod.
Jméno a příjmení žáka, datum narození a bydliště za účelem účasti žáka na soutěžích, přehlídkách a dalších mimoškolních
akcích
Datum narození žáka a adresa bydliště za účelem evidence žáků v dokumentaci třídního učitele.
Národnost a mateřský jazyk za účelem zajištění externích akcí školy a pro statistické účely. Mezi externí akce školy patří např.
účast na soutěžích, cestování v tuzemsku, do zahraničí apod.
Kopie karty pojištěnce za účelem zajištění poskytnutí zdravotní péče.
Informace o zdravotním stavu, alergii, nemoci apod. za účelem evidence vedoucí k lepší péči a užití pro školu.
Seznamy žáků umístěné u dveří či v jiných prostorách školy za účelem orientace při organizaci výuky či školní akci. Seznamy
žáků na soutěžích za účelem evidence v rámci seznamu soutěžících a vyhlášení výsledků. Při mimoškolní akci nebo
zahraničním zájezdu je udělen souhlas v rozsahu zpracování jmenného seznamu včetně předání přepravcům.
Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, zdravotní údaje a cestovní údaje za účelem zajištění externích akcí
školy, tj. např. předávání OÚ dopravcům, ubytovatelům a dalším poskytovatelům služeb při mimoškolních akcích.
E -mailová adresa, telefon zákonného zástupce nebo zletilého žáka za účelem kontaktování zákonného zástupce nebo
zletilého žáka, zasílání informací o škole a školních akcích
Za účelem řešení a evidence závažných přestupků (v případech, ve kterých není účast Policie ČR) se zpracovávají OÚ o
závažných přestupcích, kterými jsou např. užívání alkoholu a drog.
Fotografie snímku obličeje žáka za účelem dokumentace školních akcí, propagace školy a publikace fotografií široké
veřejnosti např. prostřednictvím webových stránek školy.
Audio záznam hlasu z výuky a video záznam z výuky, koncertů, soutěží, prezentací nebo školních akcí, včetně jména,
příjmení a označení třídy za účelem zveřejnění na webových stránkách školy, dalšího užití na účely propagace školy a
veřejné dokumentace školních akcí, uchování a pozdějšího užití, lepší zpětné vazby žáka. Škola může bezplatně využít
umělecké výkony žáka/žákyně, podobizny, obrazové snímky, zvukové a zvukově-obrazové záznamy či výkony žáků při
školních představeních nebo k vlastní vnitřní potřebě školy při účasti na soutěžích, přehlídkách, koncertech a prezentacích
školy.

Tento souhlas se týká zpracování Vašich OÚ již dle nové legislativy EU pro zpracování OÚ – nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním OÚ o Vašem nezletilém dítěti, jehož jste zákonným zástupcem,
a Vašich údajů jakožto zákonného zástupce k výše uvedeným účelům naší školy.
Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu školní docházky žáka v SZUŠ Lídl
Music, spol. s r.o. (viz záhlaví) a následující 3 měsíce poté nebo do doby, dokud jej neodvoláte. V případě dalších dotazů se
obracejte na správce OÚ školy.

