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Zákonný zástupce obdrží stejnopis souhlasu 

 
 

Ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), uděluji jako zákonný zástupce žáka 

Základní školy 28. října, Kralupy nad Vltavou souhlas se zpracováním osobních údajů mého 

syna/dcery…………………………………….., datum narození .…………………………….. 

Městské policii Kralupy nad Vltavou, Hálkova 991, 278 01 Kralupy nad Vltavou, a to za 

následujícím účelem: 

 

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů mé/mého dcery/syna za účelem propagace 

preventivního programu prevence kriminality Městské policie Kralupy nad Vltavou. Propagace 

spočívá pouze v používání přenosného banneru, který byl zhotoven z fotografie dětí ze Základní 

školy 28. října a tento banner bude nadále sloužit vždy jen v konkrétních termínech plánované 

akce. 

 

Souhlas poskytuji na období: 

10 let, což je lhůta předpokládané životnosti banneru. 



Informace pro subjekt údajů: 

- Městská policie neposkytne osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu dalším 

subjektům, příjemcům či třetí straně, vyjma případů stanovených zvláštními právními 

předpisy. 

- Městská policie neposkytne osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu do třetí 

země nebo mezinárodní organizaci. 

- Městská policie bude zpracovávat osobní údaje získané na základě tohoto souhlasu 

pouze pro účel, pro nějž byly získány. 

- Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti tohoto souhlasu nebo do doby 

odvolání tohoto souhlasu. Po uplynutí této doby budou osobní údaje zlikvidovány. 

- Subjekt údajů (zákonný zástupce žáka) má právo požadovat přístup k osobním údajům. 

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na soudní ochranu. 

- Na základě tohoto souhlasu nedochází ke zpracování získaných osobních údajů 

prostřednictvím automatizovaného rozhodování, včetně profilování. 

- Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů 

a to např. doručením tohoto textu Městské policii: „Já zákonný zástupce dcery/syna 

………………………….., datum narození ……………………, tímto odvolávám svůj 

souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a žádám, aby Městská policie Kralupy nad 

Vltavou, jakožto správce osobních údajů, dále nezpracovávala osobní údaje mé/mého 

dcery/syna za účelem propagace preventivního programu prevence kriminality, a aby 

tyto osobní údaje Městská police nenávratně zlikvidovala (či jinak odstranila) ze všech 

jejích databází. 

 

 

 

 

 

 

 

V …………………………….       dne …………………………………. 

 

 

 

Jméno zákonného zástupce …………………………………… podpis ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam Městské policie: 

Souhlas byl zákonným zástupcem písemně odvolán dne …………………….. 

Příloha: písemné odvolání souhlasu 

 


