SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(otisk prstu do systému zabezpečení školy)
Dávám svůj souhlas Mendelovu gymnáziu, IČO: 47813113, se sídlem Komenského 5, 746 01 Opava
jako správci osobních údajů (dále jen „správce“) se zpracováváním osobních údajů za účelem
(vybrané účely zaškrtněte křížkem):
 Zajištění bezpečnosti osob a ochrana majetku
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány v rozsahu:
 Biometrický údaj (otisk prstu na ruce v podobě digitálního záznamu

individuálních papilárních linií)
Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů budou zpracovávány po dobu trvání studia na MGO.

Informace o případných příjemcích a úmyslu předat informace
Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na
dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. Takovéto subjekty správce zavazuje k
ochraně osobních údajů za stejných podmínek a ke zpracováním v souladu s tímto uděleným souhlasem.

Správce je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše
uvedenou dobu nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním
řízení.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a 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).

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou
legislativou poučen/a:






o svém právu souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodu,
o svém právu přístupu k těmto údajů a právu na jejich opravu,
o svém právu na omezení zpracování, blokování nesprávných osobních údajů,
o svém právu vznést námitku proti zpracování,
o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s
ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl
souhlas odvolán.

Byl/a jsem poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů
nebo přímo u správce:





osobně na podatelně
elektronicky prostřednictvím datové schránky
e-mailem s elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném
certifikační autoritou uznávanou v ČR.

Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů i správce jsou k dispozici na webových
stránkách www.mgo.opava.cz
Správce poskytuje kopii zpracovávaných osobních údajů zdarma. Za zjevně nedůvodnou žádost bude
požadována žádost, je-li týmž podána opakovaně. V takovém případě uloží za zpracování žádosti
žáka/zákonného zástupce přiměřený poplatek nebo žádosti odmítne vyhovět.
Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho
osobních údajů, má právo podat stížnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro
ochranu osobních údajů.

