Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vážený ubytovaný/ubytovaná na domově mládeže,
vážíme si toho, že jste se ubytoval/a na domově mládeže Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži,
se sídlem v Kroměříži, Pilařova 3 (dále jen „správce“). Vzhledem k tomu, že si správce přeje
zpracovávat Vaše osobní údaje také pro účely, které mu neukládá zákon, které nevyplývají
z žádné s Vámi uzavřené smlouvy a které nejsou nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů
správce (například pro ochranu jeho majetku atd.), dovoluje si správce požádat Vás tímto o
souhlas se zpracováním osobních údajů. Udělení souhlasu je čistě dobrovolné. Z jeho
neudělení pro Vás ani neplynou žádné negativní důsledky a nic se pro Vás ve vztahu ke správci
nemění. Správce pouze nebude moci využívat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v tomto
formuláři, ke kterým svůj souhlas neudělíte.
Správce si přeje využívat Vaše osobní údaje k následujícím účelům, ke kterým je nutný souhlas
se zpracováním osobních údajů z Vaší strany:
1) Souhlasím - nesouhlasím, aby variabilním symbolem platby za ubytování bylo rodné číslo.
Uvádění variabilního symbolu je nezbytné pro identifikaci platby.
2) Souhlasím - nesouhlasím, aby domov mládeže (dále jen „DM“) zpracovával mé osobní
údaje za účelem organizace zájmového vzdělávání. Toto zpracování osobních údajů zahrnuje
v souladu s ustanovením § 4, písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů též
zpřístupnění osobních údajů žáka organizátorům soutěží a pobytových akcí žáků
pořádaných školským zařízením v souladu se vzdělávacím programem.
3) Souhlasím - nesouhlasím s použitím audio-video záznamů, včetně fotografování mé osoby,
v průběhu trvání ubytování v domově, případně s jejich umístěním na webových stránkách
školy, sociálních sítích školy AG nebo ve vnitřních prostorách domova a to po celou dobu
trvání ubytování a též po jeho ukončení.
Souhlasím - nesouhlasím s tím, že DM může použít mé práce (výtvarné, písemné apod.)
po dobu mého ubytování v domově i po ukončení ubytování v DM, a to vždy s uvedením
autora práce.
Tento souhlas slouží pro účely:
a)
b)
c)

reprezentace žáka/studenta v rámci aktivit DM (aktuální výzdoba, výstava apod.)
prezentace činnosti DM na veřejnosti (propagační materiály, webové stránky)
vedení dokumentace o činnosti DM a prezentace žáka/studenta v jeho historii
(archiválie)
d) prodeje díla žáka/studenta vytvořeného a věnovaného k dobročinným účelům
4) Souhlasím - nesouhlasím se zveřejňováním výsledků soutěží, kterých jsem se účastnil/a, na
webových stránkách školy a sociálních sítích školy spolu s uvedením pořadí.
5) Souhlasím - nesouhlasím s tím, aby mi běžná korespondence z DM AG byla zasílána
e-mailem.
Běžnou korespondencí se rozumí např.: hodnocení výchovy a chování nebo jiné informace o
jeho chování, informace o změnách v organizaci DM AG, vzkazy, dotazy, zasílání aktualit,
zasílání nabídek kroužků a mimoškolních aktivit a jiná sdělení. Nepatří sem kázeňská opatření
s právními důsledky, udělení důtky ředitele nebo jiné závažné informace a pokyny.
Souhlas můžete udělit se všemi výše uvedenými účely zpracování osobních údajů, s některými
z nich, nebo s žádným. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kontaktováním správce na tel. čísle:
573 501 147 nebo e-mailem na adrese sovadina@agkm.cz.
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Souhlas je platný po dobu ubytování na DM Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
Pokud si přejete souhlas udělit, vyplňte následující informace, které budou využity k Vaší
identifikaci a pro daný účel zpracování osobních údajů:
Jméno a příjmení žáka/studenta ……………………………………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………..
Telefon žáka/studenta …………………………………………………………………….
Telefon zákonného zástupce: …………………………………………………………...
E-mail žáka/studenta ……………………………………………………………………….
E-mail zákonného zástupce: ……………………………………………………………..
Vaše rodné číslo (variabilní symbol pro platbu ubytování) ………………………………………………
II. Dále vydávám toto souhlasné prohlášení:
6) Jsem si vědom/a toho, že v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají také mí rodiče, popřípadě
osoby, které vůči mě plní vyživovací povinnost. Zprostředkoval/a jsem jim informace o
platebních podmínkách obsažené ve sdělení o přijetí, resp. ve Smlouvě o ubytování
a ve Vnitřním řádu DM.
Rodiče mají právo a možnost si kdykoliv vyžádat informace o způsobu života svého dítěte, jeho
chování a účasti na vzdělávacím programu v DM; dále na informace o přítomnosti nepřítomnosti v DM, zdravotním stavu, ale i o organizaci života v DM (vnitřní řád), zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví a další ve smyslu znění zákona.
7) Respektuji požadavek DM, že v případě mého mimořádného odjezdu z DM v průběhu
pracovního týdne musí rodiče (zákonný zástupce) požádat DM o uvolnění k odjezdu
(neplatí u žáků KO).
8) Jsem si vědom, že jako zletilý nesu plnou zodpovědnost za své jednání v areálu AG i mimo
něj.
9)

Prohlašuji, že jsem domovu mládeže nezatajil/a důležité informace o svém zdravotním
stavu, které mohou mít vliv na průběh ubytování.

Já, níže podepsaná/ý

,

tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které jsem výše vyznačil/a a
souhlasím s prohlášeními v bodě II.
Správce je oprávněn mne kontaktovat prostřednictvím ☐ pošty, ☐ telefonu, ☐ e-mailu.
V

dne
podpis
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