
GDPR 
V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu údajů platným od 25. 5. 2018 Vás žádáme, abyste si od zákonných zástupců 
soutěžících žáků zajistili následující informované souhlasy:¨ 

- Souhlas s předáním osobních údajů o soutěžících – jméno a příjmení, pohlaví, 
příslušnost k dané škole organizátorům XXI. ODM 1.roč., souhlas se zpracováním 
těchto údajů a jejich zveřejněním včetně výkonů žáků na výsledkových tabulích 
(areál ZŠ Velké Opatovice) a webu ZŠ Velké Opatovice.  

- Pokud se Vaše škola zapojí také do výtvarné soutěže, je potřeby zajistit souhlas 
zákonných zástupců žáků s předáním osobních údajů soutěžících (jméno, 
příjmení, příslušnost k dané škole) a výtvarných prací těchto žáků, souhlas by se 
měl rovněž vztahovat na zveřejnění výsledkové listiny soutěžících na výsledkové 
tabuli (areál ZŠ) a na webu ZŠ Velké Opatovice a na zveřejnění zaslaných prací 
v  ZŠ Velké Opatovice 

Abychom mohli zaslané osobní údaje a výtvarné práce dále zpracovávat, potřebujeme, 
aby součástí přihlášky bylo rovněž čestné prohlášení podepsané správcem osobních 
údajů žáků Vaší školy (formulář viz níže). 

Bez zajištění informovaných souhlasů s poskytnutím, zpracováním a zveřejněním 
osobních údajů žáků bychom tyto údaje nemohli zpracovat ani zveřejnit. 

 

 

Vedení ZŠ Velké Opatovice 

  



Čestné prohlášení – sportovní soutěže: 

Prohlašuji na svou čest, že jsme si od zákonných zástupců soutěžících žáků naší školy 
zajistili informovaný souhlas: 

- S poskytnutím osobních údajů (jméno, příjmení, pohlaví, příslušnost k naší škole) 
organizátorům XXI. ODM 1. roč., která se uskuteční v areálu ZŠ Velké Opatovice 
dne 22. 5. 2019 pro potřeby soutěže  

- Se zveřejněním výsledkové listiny (zmíněné osobní údaje a výkony žáků) na 
výsledkových tabulích v areálu ZŠ Velké Opatovice a na školním webu ZŠ Velké 
Opatovice 

 

Název ZŠ: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Jméno a příjmení správce osobních údajů soutěžících žáků: ………………………………………… 

 

Vlastnoruční podpis správce osobních údajů soutěžících žáků: ………………………………………. 

 

 

 

Čestné prohlášení – výtvarná soutěž: 

Prohlašuji na svou čest, že jsme si od zákonných zástupců soutěžících žáků naší školy 
zajistili informovaný souhlas: 

- S poskytnutím osobních údajů (jméno, příjmení, příslušnost k naší škole) 
organizátorům výtvarné soutěže XXI. ODM 1. roč., která se uskuteční v areálu ZŠ 
Velké Opatovice dne 22. 5. 2018 pro potřeby soutěže  

- Se zveřejněním výsledkové listiny soutěžících na výsledkových tabulích v areálu ZŠ 
Velké Opatovice a na školním webu ZŠ Velké Opatovice a se zveřejněním 
výtvarných prací soutěžících v ZŠ Velké Opatovice (vestibul, vstupy do ZŠ) 

Název ZŠ: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Jméno a příjmení správce osobních údajů soutěžících žáků: ………………………………………… 

 

Vlastnoruční podpis správce osobních údajů soutěžících žáků: ………………………………………. 


