
Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů  
poskytnutý v souladu s čl. 4 odst. 11) 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 (dále jen „Souhlas“) 

 

Městská část Praha 5 - Úřad městské části Praha 5 jako správce osobních údajů (dále jen 

„Správce“) zpracovává osobní údaje v samostatné a přenesené působnosti odborů 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 o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). 

 

My, níže podepsaní 

jméno a příjmení matky:__________________ jméno a příjmení otce:________________ 

rok narození:___________________________ rok narození:_______________________ 

trvale bydlištěm:________________________ trvale bydlištěm:____________________ 

 

jako zákonní zástupci nezletilého dítěte udělujeme Správci souhlas se zpracováním našich 

osobních údajů a údajů našeho nezletilého dítěte 

jméno a příjmení nezletilého:_______________________ 

rok narození:____________________________________ 

trvalé bydliště:___________________________________ 

 

v rozsahu: 

jméno a příjmení nezletilého dítěte, datum narození, adresa trvalého pobytu. 

 

Tento souhlas udělujeme za účelem ověření trvalého pobytu v registru obyvatel, 

který je nedílnou součástí žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy k zápisům do 

mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2021/2022. 

 

Náš projev vůle je platný pouze v případě, že osobní údaje naše a výše uvedeného 

nezletilého dítěte budou zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro dosažení účelu 

zpracování a jež je konkretizován v tomto souhlasném prohlášení a je zároveň v souladu 

s příslušnými právními předpisy v platném znění a kritérii pro přijímání dětí do mateřských 

škol zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2021/2022. 



Tímto souhlasíme se zpracováváním našich osobních údajů a údajů výše uvedeného 

nezletilého dítěte Správcem do okamžiku odebrání Souhlasu anebo do lhůty stanovené 

Spisovým a skartačním řádem Správce, která činí 5 let. Rovněž souhlasíme se zpřístupněním 

osobních údajů výše uvedeného nezletilého Správcem: 

Správce osobních údajů je oprávněn použít osobní údaje výše uvedeného nezletilého dítěte jen 

v případě, že je toto použití v souladu s uvedeným účelem a pouze po dobu uvedenou v tomto 

Souhlasu anebo pro legitimní potřebu kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. 

Rovněž je Správce oprávněn poskytnout osobní údaje výše uvedeného nezletilého dítěte jen 

v případě, že se jedná o subjekty spolupracující se Správcem a to pro dosažení primárního 

účelu, pro který je tento Souhlas udělen. Zpracování osobních údajů výše uvedeného nezletilého 

bude probíhat v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a 

Nařízením. 

 

Tímto prohlašujeme, že jsme byli řádně poučeni o tom, že poskytnutí osobních údajů 

výše uvedeného nezletilého dítěte je dobrovolné. Rovněž jsme byli v souladu s příslušnými 

právními předpisy poučeni o našem právu tento Souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu. O 

našem právu přístupu k těmto osobním údajům nezletilého dítěte a právu na jejich opravu, o 

našem právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a rovněž o našem právu na 

vymazání osobních údajů, pokud dojde k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou 

příslušnou legislativou či v rozporu s tímto Souhlasem, anebo pokud byl Souhlas odvolán. 

 

Prohlašujeme, že bereme na vědomí, že odvolání Souhlasu může mít za následek 

ovlivnění dosažení účelu, pro který byl tento Souhlas vydán, pokud účelu nemůže být dosaženo 

jinak. 

 

Prohlašujeme, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a tento souhlas jsme učinili 

svobodně a bez nátlaku. 

 

 

V ______________________ dne:________________________ 

 

Podpis zákonného zástupce     Podpis zákonného zástupce 

_________________________    ___________________________ 

Titul, jméno, příjmení (matka)    Titul, jméno a příjmení (otec) 


