
Mateřská škola Veselý Domeček s.r.o.,  
IČ 018 82 856, se sídlem Velké Přílepy, Smetanova 387, 252 64 

 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
 
Já, níže podepsaný/á:.....................................................................................(jméno, příjmení) 
 
trvale bytem: ………………………………………………………………………………………….. 
 
jako zákonný zástupce dítěte:................................................................................................... 
 
narozeného:................................................................... 
 
tímto ve smyslu ustanovení § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a 
platném znění a ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a)  nařízení Evropského parlamentu a Rady 
/EU/ 2016/679 ze dne 27.4.2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
 

* souhlasím  -  nesouhlasím 
* nehodící škrtněte 

se shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů, které jsem poskytl 
nad rámec zákonné povinnosti provozovateli MŠ Veselý Domeček s.r.o., Smetanova 387, 
Velké Přílepy 
 

1. Souhlas s možností publikovat na web stránce školky a na facebookové 
stránce a v uzavřené facebookové skupině Vesely Domeček informace, 
fotografie nebo videonahrávky za účelem informování rodičů o nejrůznějších 
činnostech a aktivitách 
(Rozhodnou-li se zákonní zástupci, že souhlas s publikováním nepodepíší, nemá MŠ výše uvedená 
data dítěte publikovat) 

 
▢ souhlasím ▢ nesouhlasím 

▢ na dobu určitou do:.................  
(data by musela být odstraněna po této době, např. i snímek s dalšími dětmi na fotografii by  
musel být smazán) 
▢ na dobu neurčitou 

 
 

2. Souhlas se zveřejněním výtvarných a jiných uměleckých projevů dítěte, pokud 
se jich MŠ bude účastnit 
 
▢ souhlasím ▢ nesouhlasím 

 
3.  Souhlas s poskytnutím údaje o dítěti při účasti dítěte při akcích, pokud je 

požadováno z hlediska bezpečnosti a/nebo ochrany 
 
▢ souhlasím ▢ nesouhlasím 



4. Souhlas se zpracováním údajů o osobách vyzvedávajících dítě z MŠ,  pokud se 
nejedná o zákonného zástupce  
 
▢ souhlasím ▢ nesouhlasím 

 
Osobní údaje bude zpracovávat provozovatel MŠ Veselý Domeček s.r.o., případně jeho 
zaměstnanci. 
 
 
Potvrzuji, že jsem byl/a provozovatelem poučen/a o tom, že poskytnutí výše uvedených 
osobních údajů je dobrovolné, a že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, jakož i o mém 
právu na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požadovat od 
provozovatele vysvětlení, právo požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména 
blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů a o právu obrátit 
se na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
 
V…………………..dne………………. 
 
 
 

……………………………………………………… 
podpis zákonného zástupce 


