
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCE 

Jméno zaměstnance:.......................................................... datum narození: ....................... 

bydliště: ............................................................................................................................. . 

pracovní zařazení: ................................................................................................................ 

Co jsou osobní údaje?  

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí 
být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například fotografie určitého 
člověka.  

Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?  

Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete svým podpisem Střední škole 
řemeslné a Základní škole, Soběslav, Wilsonova 405. Níže uvádíme naše podrobnější identifikační 
údaje.   
Kontakt na pověřenec pro ochranu osob. údajů:  gdpr@zvas.cz, tel. 608 057 836. Sídlo:  Zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, Nemanická 7, 370 10 České 
Budějovice - pracoviště Tábor, Komenského 2235, IČ:  75050102. 

 
Proč potřebujeme Váš souhlas?  

Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli zpracování provádět v souladu s platnými zákony a za 
pomoci dalších zpracovatelů. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné 
právní povinnosti.   

 
Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat, proč a jak dlouho?  

Souhlas udělujete (zakroužkujte souhlasím nebo nesouhlasím): 
 
1. ke zpracování fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících Vás, Vaši 

činnost a projevy spojené s výkonem Vaší pracovní činnosti pro účel propagace výše uvedené 

organizace:  

o souhlasím – nesouhlasím s vyvěšením na nástěnkách v prostorách organizace  

o souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním v časopise Hláska, Veselsko, Táborský deník atd.  

o souhlasím – nesouhlasím se zveřejněním na webových stránkách organizace: 

www.ssrsobeslav.cz.  

o souhlasím - nesouhlasím se zveřejněním při prezentačních akcích - např. Burza škol, 

Vzdělání a řemeslo apod. 
 

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu na dobu trvání pracovněprávního vztahu a 
následně ještě na dobu 10 let po ukončení pracovněprávního vztahu.  

2. Souhlasím - nesouhlasím s uvedením osobních údajů (jména, pracovního zařazení, vzdělání)  

ve výroční zprávě školy. 

Souhlas udělujete s účinností ode dne podpisu na dobu trvání pracovněprávního vztahu.  

 



Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?  

Výše uvedené osobní údaje využijeme pouze v nezbytné míře pro propagaci a činnost naší organizace 

a budou poskytnuty výhradně smluvním zpracovatelům zajišťujícím realizaci tiskových médií a 

webových stránek organizace. Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie 

nebo mezinárodní organizaci. 

Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto 
údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.   

Můžete souhlas odvolat?  

Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím 
dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.  

 
Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?  

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření 
nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních 
údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých 
každodenních pracovních aktivit. 
 

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?  

Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, Tel.: +420 234 665 111, 
www.uoou.cz 

 

Projev vůle  

Já, níže podepsaný(á) prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) výše uvedeným informacím a na základě 

své pravé a svobodné vůle svým podpisem uděluji Střední škole řemeslné a Základní škole, Soběslav, 

Wilsonova 405, souhlas ke zpracování osobních údajů pro souhlasně vyznačené účely. 

Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech. Správce i subjekt údajů obdrží po jednom stejnopise.   

V………......………….....................…… dne….....…………….....…….  

 

……………………………………….. 

Podpis zaměstnance 

 


