
            

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)  
 

 

ŽÁK / STUDENT: 

Jméno a příjmení: __________________________ 
(pouze pro potřebu školy/školky, cílená komunikace pro daného žáka) 

 

Třída:  __________________________ 
(pouze pro potřebu školy/školky, cílená komunikace pro danou třídu)

RODIČ / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE: 

Jméno a příjmení:  __________________________ 

Pohlaví:    __________________________  

E-mail:   __________________________ 

 

Datum narození:  __________________________ 

Telefonní číslo:   __________________________ 

Adresa bydliště:  __________________________
 

Jako subjekt údajů (ŽÁK / STUDENT) souhlasím, aby správce osobních údajů: 

Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace, IČ: 73184993, sídlem 2.května 1654, 735 41 Petřvald (dále jen škola) 

 

zpracovával moje osobní údaje 
v rozsahu jméno a příjmení, školní třída 

a dále osobní údaje mého rodiče / zákonného zástupce  

v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk, telefonní číslo, e-mailová adresa 

za účelem 

- využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerského projektu Zlepšeme Česko ze strany školy 
na dobu  

- zapojení školy do komunikační platformy Mobilní rozhlas. 

 

Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto omezení je mi 

známo a nijak ho neobcházím. 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Město Orlová, 596 581 111, poverenec@muor.cz 

 

 

V ______________________ DNE _________________ PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE _______________________________ 

 (informace o zpracování osobních údajů na druhé straně) 
 

 

Jako subjekt údajů (OBČAN OBCE) souhlasím, aby správce osobních údajů: 

Město Petřvald, IČ 00297593, se sídlem náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald (dále jen obec), 

 

zpracovával moje osobní údaje 

v rozsahu 

- jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk 

- telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb 

za účelem 

- využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a  ZmapujTo 

(dále jen partneři); přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a  krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat svůj 

názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro zajištění 

lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod. 

- informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů 

na dobu  

- zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas. 

 

Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji, že toto ome zení je mi  

známo a nijak ho neobcházím. 

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Město Orlová, 596 581 111, poverenec@muor.cz 

 

 

 

 

V ______________________ DNE _________________ PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) _________________________________ 
 (informace o zpracování osobních údajů na druhé straně)  



 

 

Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k datu 

poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem osobních 

údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat. 

 

Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas. Poskytnutí  

jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či plně funkční. 
 

 

Informace správců osobních údajů: 

OBECNÉ: 

- Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení správců osobních údajů do komunikační platformy 

Mobilní rozhlas, nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně 

dostat přes Mobilní rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu 

- máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení, zda Vaše 

osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím  

- máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné; s  přihlédnutím k účelům zpracování můžete 

požadovat doplnění neúplných osobních údajů 

- máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech 

- máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech 

- můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní 

údaje jinému správci 

- kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto 

odvoláním 

- máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních údajů 

zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva  

ZVLÁŠTNÍ: 

- máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o novinkách 

komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel 

zpracovávány. 
 


