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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (dále jen „Souhlas“) 

 
Subjekt údajů: 

 

Jméno a příjmení: ______________________________________________________________ 

 

Datum narození: ________________ 

 

Bydliště:  ______________________________________________________________ 

 

Zákonný zástupce Subjektu údajů: 

 

Jméno a příjmení: ______________________________________________________________ 

 

Datum narození: ________________  

 

Bydliště:  ______________________________________________________________ 

 

 

Souhlas je udělován správci údajů: 

 

 

Základní umělecká škola L. Janáčka Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace 

se sídlem Padlých hrdinů 292, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  

 IČO: 64120384 

e-mail: sekretariat@zusfrydlant.cz , IDDS: 2xkxra3 

 

 

Subjekt osobních údajů/zákonný zástupce subjektu údajů (dále jen „Subjekt údajů“) tímto uděluje  

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „OÚ“) dle rozsahu uvedeného níže. 

 

Subjekt údajů může kdykoliv tento svůj Souhlas odvolat zasláním emailu či písemně na adresu správce. 

Vaše práva, jakožto Subjekt údajů, naleznete v informaci o zpracování OÚ 

https://www.zusfrydlant.cz/ochrana-osobnich-udaju-2 

 

OÚ Subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny 

zaměstnancům správce údajů, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále 

zpracovateli údajů, s nimiž má správce údajů uzavřenu smlouvu o zpracování OÚ. 

 

Zpracovatelem je společnost: 

JPH Software s. r. o. (program Klasifikace), EOS ZUŠ, Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a informační centrum Nový Jičín, p. o.  
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Rozsah souhlasu je uveden v tabulce níže (zaškrtnutím políčka u každé položky), pro každý účel zpracování 

osobních údajů jsou zvlášť přiřazeny příslušné OÚ: 

 

 

 

Subjekt údajů dále prohlašuje, že Souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně, svobodně a jeho 

udělením nebylo podmiňováno poskytnutí služby/zboží. 

 

V _____________________    Datum: ____________   

 

 

Podpis subjektu údajů/zákonného zástupce subjektu údajů: _______________________________ 

Účel zpracování Osobní údaje 
☐/☒

* 

Prezentace v tištěných materiálech Správce, 
a to po dobu studia a až 3 let po jeho ukončení  

Jméno, příjmení, fotografie, studijní obor 
 
 

☐ 

Prezentace na webových stránkách Správce, 
a to po dobu studia a až 3 let po jeho ukončení 
 

Jméno, příjmení, obrazové a zvukové záznamy, 
studijní obor 
 
  

☐ 

Prezentace na profilu Správce založenému na 
sociálních sítích (Facebook, Instagram atd.)  
a to po dobu studia a až 3 let po jeho ukončení.  
 

Jméno, příjmení, obrazové a zvukové záznamy, 
studijní obor 
 

☐ 

*    ☐ = NEUDĚLUJI   nebo      ☒ = UDĚLUJI souhlas ke zpracování osobních údajů k danému účelu 


