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Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 Beru na vědomí, že výše uvedené osobní údaje jsou Základní školou a mateřskou školou 

Albrechtice nad Orlicí, 1. Máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí (dále jen 

„správce“)  zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1, písm. c) Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen 

„GDPR“) („Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

vztahuje“), vyjma osobních údajů: telefonní číslo, emailová adresa, kterou jsou správcem 

zpracovávány čl. 6, odst. 1, písm. e) GDPR („Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu 

prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen 

správce“), a to z důvodu zefektivnění tohoto správního řízení. Jejich uvedení je dobrovolné. 

Jejich případné neposkytnutí správci nebude mít žádný vliv na výsledek tohoto správního 

řízení. 

Správce těchto osobních údajů se zavazuje, že jej nepředá žádné třetí osobě a ani jej nebude 

využívat k jiným účelům, nežli je toto správní řízení. 

Likvidace těchto osobních údajů se řídí platným spisovým a skartačním řádem, vyjma 

osobních údajů, zpracovávaných na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) GDPR, které budou po 

ukončení tohoto správního řádu a zároveň v případě nepřijetí dítěte Základní školou                 

a mateřskou školou Albrechtice nad Orlicí zlikvidovány bez zbytečného odkladu. 

          Beru na vědomí, že kdyby vyvstaly jakékoliv mé pochybnosti o zákonnosti použití 

mých osobních údajů, mohu se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní 

údaje na pověřence jsou uvedeny na webových stránkách školy) popřípadě na Úřad pro 

ochranu osobních údajů, který dozoruje nakládání s osobními údaji na území České republiky. 

 

Zákonný zástupce dítěte: …………………………………………., nar.: …………………….. 

 

V Albrechticích nad Orlicí 

 

Dne: …………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce dítěte:  …………………………………………………………….. 

  


