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SOUHLAS A VÝSLOVNÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

ZAMĚSTNANCŮ 

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OBECNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/44/ES  (dále jen 
„Obecné nařízení“) dávám já, níže podepsaný, souhlas, aby správce osobních údajů Biskupské gymnázium J. N. Neu-
manna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice (dále jen „správce“) na základě článku 6, 
odstavec 1, písmeno a) Obecného nařízení zpracovával mé níže uvedené osobní údaje za uvedeným účelem. Souhlas 
(nesouhlas) vyjadřuji zakroužkováním slova ANO nebo NE v příslušném sloupci tabulky. 

OSOBNÍ ÚDAJ1 ÚČEL 
VÝSLOVNÝ 
SOUHLAS 

Kopie občanského průkazu. 
 

Akce organizované zaměstnavatelem. 
 

ANO NE 

Kopie pasu. 
 

Akce organizované zaměstnavatelem. 
ANO NE 

Fotografie doplněné kromě jména a příjmení 
dalšími osobními údaji. 

Zpracování v evidenčním systému školy – školského zařízení. 
ANO NE 

Jméno a příjmení a kontaktní pracovní údaje za-
městnanců, jejichž pracovní povinnosti nesou-
visí se stykem s veřejností. 

Umožnění kontaktu s pracovníky, jejichž pracovní povinnosti 
nesouvisí se stykem z veřejností. ANO NE 

Jméno a příjmení doplněné dalšími osobními 
údaji v profilu zaměstnance. 

Informace pro veřejnost na školním webu. 
ANO NE 

Jméno a příjmení, aprobace, vzdělání apod. Školní vzdělávací program. ANO NE 

Jméno a příjmení, aprobace, vzdělání apod. Výroční zpráva školy. ANO NE 

2. VÝSLOVNÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ZVLÁŠTNÍCH KATEGORIÍ OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ (CITLIVÝCH ÚDAJŮ) 

Dávám výslovný souhlas2 k tomu, aby správce na základě článku 9, odstavec 1, písmeno a) Nařízení zpracovával tyto 

citlivé osobní údaje týkající se mé osoby za uvedeným účelem. Výslovný souhlas (nesouhlas) vyjadřuji zakroužkováním 
slova ANO (NE) v příslušném sloupci tabulky. 

OSOBNÍ ÚDAJ ÚČEL 
VÝSLOVNÝ 
SOUHLAS 

Údaje o zdravotním stavu. V rozsahu nezbytném pro ochranu životně důležitých zájmů 
subjektu údajů. ANO NE 

3. PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem plně porozuměl(a) tomu, za jakým účelem mohou být moje osobní údaje zpracovány. Svůj souhlas 

resp. výslovný souhlas jsem poskytl(a) svobodně. Byl(a) jsem seznámen(a) se svými právy: 

1) Právo souhlas kdykoli odvolat dle článku 7 Obecného nařízení na adresu Jirsíkova 420/5, České Budějovice  

nebo na e-mailovou adresu: reditelstvi@bigy-cb.cz 

2)  Právo na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 Obecného nařízení. 

3) Právo na opravu osobních údajů dle článku 16 Obecného nařízení. 

4) Právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 Obecného nařízení. 

5) Právo na omezení zpracování dle článku 18 Obecného nařízení. 

6) Právo na přenositelnost údajů dle článku 20 Obecného nařízení. 

 
1 Výčet osobních údajů si škola – školské zařízení upraví podle vlastní potřeby. Nepotřebné osobní údaje resp. druhy záznamů lze vymazat. 
2 Výslovný souhlas představuje výjimku ze zákazu zpracování citlivých osobních údajů a má opodstatnění jen tehdy, pokud se na něj nevztahuje jiná 

výjimka dle článku 9, odst. 2, písmeno b) až h) a odst. 3 Obecného nařízení. 
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7) Právo podat stížnost u dozorového úřadu dle článku 12, 14 a 15 Obecného nařízení. 

Souhlas, svolení a výslovný souhlas uděluji na dobu: trvání pracovního poměru. 

4. DALŠÍ POUŽÍVANÉ PRÁVNÍ TITULY (DŮVODY) KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVCEM 
Byl(a) jsem informován(a), že pro zpracování osobních zaměstnanců jsou využívány i jiné právní tituly (důvody), než je 

souhlas. Přehled o tom, které právní tituly pro zpracování osobních údajů jsou uplatněny v jednotlivých agendách, je 

obsažen na webových stránkách školy: 

https://bigycb.cz/bigy/ 

 

5. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7 

Kontakty: 

E-mail: gdpr@zvas.cz 

Telefon: 608 057 836 

 

V Českých Budějovicích     Dne:  Českých Budějovicích 

  

________________________________ _____________________________ 

 Jméno a příjmení zaměstnance Podpis zaměstnance 

mailto:gdpr@zvas.cz
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SVOLENÍ K POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ, ZVUKOVÝCH ČI OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ 

PODLE ZÁKONA č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník, § 84 – § 90) 

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), § 84 – § 90 dávám svolení, aby Biskupské gymnázium J. N. 
Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějovice  používal(a) podobizny nebo zvukové 

či obrazové záznamy týkající se mé osoby3  za níže uvedeným účelem. Svolení (nesvolení) vyjadřuji zakroužkováním slova 

ANO nebo NE v příslušném sloupci tabulky. 

DRUH ZÁZNAMU ÚČEL SVOLENÍ 

Individuální fotografie bez uvedení nebo s uvede-
ním pouze jména a příjmení. 

Marketingové akce (reklamní letáky a spoty, burzy škol 
apod.) na internetu. 

  

• Na školním webu. ANO NE 
• Na školním účtu sociální sítě Facebook. ANO NE 
• Na školním účtu sociální sítě Twitter. ANO NE 
• Na školním účtu sociální sítě Instagram. ANO NE 
• Na internetovém portálu Youtube. ANO NE 

    
Skupinové fotografie s uvedením nebo bez uvedení 
jména a příjmení. 

Marketingové akce školy (reklamní letáky, burzy škol, inze-
ráty v tisku apod.). 

ANO NE 

    
Skupinové fotografie s uvedením nebo bez uvedení 
jména a příjmení, filmové záznamy a zvukové na-
hrávky. 

Informování veřejnosti na internetu.   

• Na školním webu. ANO NE 
• Na školním účtu sociální sítě Facebook. ANO NE 
• Na školním účtu sociální sítě Twitter. ANO NE 
• Na školním účtu sociální sítě Instagram. ANO NE 
• Na internetovém portálu Youtube. ANO NE 

 

Prohlašuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že: 

• svolení k zobrazení podoby znamená současně i svolení k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způso-

bem (§ 85, odst. 2 Občanského zákoníku); 

• svolení je možno kdykoliv odvolat, i když bylo poskytnuto na dobu určitou (§ 87, odst. 1 Občanského záko-

níku); 

• bylo-li svolení udělené na dobu určitou odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný 

rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil (§ 87, odst. 2 Občan-

ského zákoníku). 

Svolení uděluji na dobu: trvání pracovního poměru.. 

 
V Českých Budějovicích    Dne:   

_______________________________ ______________________________ 

 Jméno a příjmení zaměstnance Podpis zaměstnance 

 

 

 
3 Výčet druhů záznamů a účely si škola – školské zařízení upraví podle vlastní potřeby. Nepotřebné druhy záznamů nebo účely lze vymazat nebo lze 

přidat podle vlastních podmínek jiné. 


