
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s právními předpisy GDPR v platném 

znění 

První závadou na zmíněném formuláři je již jeho název, tzv. „informovaný souhlas“. Informovaný 

souhlas je termín užívaný ve zdravotnictví a vychází z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, která 

v čl. 5 stanoví, že jakýkoli zákrok v oblasti péče o zdraví lze provést za podmínky, že k němu dotčená 

osoba (pacient) poskytla svobodný a informovaný souhlas, a dále Zákonem o zdravotních službách a 

Novým občanským zákoníkem. A tedy informovaný souhlas v oblasti ochrany osobních údajů je 

neexistuje. GDPR zná pouze souhlas.  

Dále už jen k našemu souhlasu, souhlas se zpracováním osobních údajů je jedním z právních základů 

(ON čl. 6) na základě kterých může správce zpracovávat osobní údaje. Je nutné vždy zvážit, jaký právní 

základ se vztahuje na dané zpracování. Většinu osobních údajů ve škole zpracováváte na základě 

zákona (zákonné povinnosti, jako je např. vedení matriky, kterou upravuje § 28 školského zákona, kde 

je přesně uvedeno, co je obsahem matriky), či z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu a plnění 

smlouvy. 

Já pan/paní…., zákonný zástupce žáka…., dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních 

údajů mých a o mém dítěti a to pro účel: 

 

1. Organizování mimoškolních akcí a zahraničích zájezdů, slevenky na hromadnou jízdenku 

(seznamy žáků).  

Seznamy žáků, které jsou určené pro organizaci akcí a zájezdů a jsou určené pro pedagogický 

dohled jsou dokumentem, který zajišťuje organizaci vzdělávání, takový seznam si tedy můžete 

„vyrobit“. V případě, že by takový seznam byl zhotoven za účelem objednávky hotelu apod., 

musí být zákonní zástupci o takovém předání informováni, nejlépe v okamžiku, kdy vyplňují 

přihlášku na zájezd. Pak jsou ovšem osobní údaje dítěte zpracovávány pro účel naplnění 

smlouvy, a tedy opět není třeba zákonné zástupce žádat o souhlas.  

 

2. Organizování soutěží a olympiád (seznamy žáků). 

Tento případ je shodný s předchozím k účasti na soutěži je třeba také přihláška, ze které by 

mělo být jasné pro jaký účel, jaké údaje a jak dlouhou dobu bude pořadatel OÚ zpracovávat 

nebo by tyto informace měly zaznít třeba a webu školy. Není třeba souhlasu jen je třeba 

zákonné zástupce informovat.  

 

3. Organizování kroužků a zájmového vzdělávání (seznamy žáků). 

Vytváření seznamů pro organizování kroužků a zájmového vzdělávání je nezbytností, 

minimálně je to potřebné pro výkon pedagogické činnosti (z. č. 561/2004 školský zákon, § 

22a, písm. a). Není třeba souhlas. 

 

4. Jména osob, které budou odvádět dítě ze školní družiny (jméno a příjmení osoby). 

Není třeba souhlasu, vhodnější je zákonné zástupce informovat na přihlášce do družiny, že 

škola zpracovává osobní údaje a proč. 

 

5. Kontakt na zákonného zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (e-mail, 

telefonní číslo). 

Pokud jsou údaje vyžadovány pouze pro účel organizace výchovy a rodič o této skutečnosti byl 

informován v okamžiku kdy Vám údaje sděloval, není třeba dále požadovat souhlas. Souhlas 



by byl třeba v okamžiku, kdy by škola měla v plánu rozesílat na tyto kontakty například 

nabídku knižního klubu – takový účel zpracování by byl zcela v rozporu s účelem pro který byl 

údaj získán. 

 

6. Fotografie a videozáznamy za účelem prezentace a propagace školy (s vysvětlujícím 

komentářem). 

Zde bude souhlas nutný ovšem pouze v některých případech, jeho vzor zasílám přílohou. 

 

7. Písemností a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a 

informování o aktivách školy (slohové práce, výtvarné práce, projekty, hudební vystoupení 

s vysvětlujícím komentářem). 

Zde bude velmi záležet na povaze dokumentu, např. u slohové práce na téma rodina bych 

byla velmi opatrná, zda takovou práci zveřejnit. Jde tedy o individuální přístup. Nicméně 

v mnoha případech není třeba souhlas vyžadovat a současně zde musím upozornit, že není 

dobré vyžadovat souhlas „do foroty“, protože takový souhlas následně nesplňuje požadavky 

ON na to aby byl souhlas svobodný, korektní (zde nelze dopředu odhadnout co bude škola 

chtít zveřejnit, je lepší takové zveřejnění komunikovat v okamžiku kdy o něm škola začne 

konkrétně uvažovat). 

 

Tento souhlas poskytuji na dobu vzdělávání mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou 

dobu nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví. Škola tyto údaje zabezpečí před 

neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním před změnou, zničením, zneužitím či 

ztrátou. 

 


