Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162, 280 31, P. O.; IČ: 48665819; ID datové schránky: jypxc7x

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“),
udělený ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
Gymnáziem, Kolín III, Žižkova 162 (dále jen „GK“) po dobu studia.

Žák (příjmení, jméno, třída): ......................................................................................................................
Já, níže podepsaný souhlasím se zpracováním
•
mých osobních údajů v rozsahu potřebném pro vedení personální agendy žáka školy a strávníka školní jídelny GK nebo pro legitimní
potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení
•
mých osobních údajů v nezbytném rozsahu, předávaným dalším subjektům zajišťujícím potřebné aktivity či služby pro školu
•
mých fotografií, audiovizuálních záznamů a dalších artefaktů z výuky a akcí, jichž se jako žák školy zúčastním, pro účely dokumentace
a propagace ve fyzických i elektronických médiích školy a dalších subjektů
Jsem si vědom/a svého práva:
•
tento Souhlas odvolat,
•
přístupu k těmto údajům a práva na jejich opravu;
•
na vymazání těchto údajů
•
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Beru na vědomí, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu: Gymnázium, Žižkova 162, Kolín III, 280 31.
Beru na vědomí, že odvolání tohoto Souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento Souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze
dosáhnout jinak.

Dne ……………...............……………

................................................................................
Podpis žáka
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