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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
 
 
ZAMĚSTNANEC:  
 
 

Beru na vědomí, že shora uvedená mateřská škola jako správce osobních údajů zpracovává a eviduje s účinností od 
25.5.2018 mé osobní údaje a osobní citlivé údaje ve smyslu ustanovení Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů. 

 
JAKO ZAMĚSTNANEC TÉTO ORGANIZACE UDĚLUJI VÝSLOVNÝ SOUHLAS KE ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ A CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A TO PRO NÁSLEDUJÍCÍ ÚČELY: 
 

A. OSOBNÍ ÚDAJ 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ TYP OSOBNÍHO ÚDAJE 
Uzavření pracovně právního vztahu se správcem osobních 
údajů včetně doložení kvalifikačních předpokladů pro 
výkon zaměstnání 

Jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, e-mail, telefonní 
číslo, vyživované děti, číslo bankovního účtu 

Archivace osobních spisů po dobu 3 let od ukončení 
pracovního poměru se správcem osobních údajů 

Jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, e-mail, telefonní 
číslo, vyživované děti, číslo bankovního účtu 

Archivace mzdových listů po dobu nejméně 30 let Jméno, příjmení, rodné číslo, adresa 

Plnění při pojistných událostech vzniklých za trvání 
pracovního poměru ke správci osobních údajů 

Jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, e-mail, telefonní 
číslo 

Fotografie v podobě podobizny na informační tabuli a 
webu školy pro potřeby organizace vzdělávacího procesu 

Fotografie zaměstnance se jménem a funkcí v MŠ 

Fotografie ze školní akce na webu školy Fotografie zaměstnanců a dětí ve skupině s popisem 
akce 

DVPP Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, 

 
B. CITLIVÝ OSOBNÍ ÚDAJ 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ TYP OSOBNÍHO ÚDAJE 
Uzavření pracovně právního vztahu se správcem osobních 
údajů 

Jméno, RČ, zdravotní údaje zaměstnance 

Rozsudek soudu o svěření dítěte do péče Jméno, narození, RČ, adresa, rodinný stav,  

Potvrzení Úřadu práce o nároku na příspěvek v hmotné 
nouzi 

Jméno, narození, RČ, adresa, rodinný stav 

Srážky ze mzdy na základě exekučního výměru 
adresovaného správci osobních údajů 

Jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, číslo bankovního 
účtu 

Plnění při pojistných událostech vzniklých za trvání 
pracovního poměru ke správci osobních údajů 

Jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, e-mail, telefonní 
číslo, zdravotní údaje 

 
S výhradou, že můj souhlas je kdykoli z mého rozhodnutí odvolatelný, osobní data nebudou správcem údajů bez 
právního důvodu poskytnuta třetím subjektům, musí být na můj podnět vymazána a mohu žádat o jejich kopii, 
uděluji souhlas s jejich zpracováním v mateřské škole, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvkové organizaci, jako 
správci osobních údajů. Souhlas uděluji na celé období pracovního poměru v této mateřské škole a na zákonem 
stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole dle platné legislativy archivuje.  
 
 

Datum a podpis zaměstnance 
 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 


