
Jméno a příjmení zákonného zástupce 

Přihláška na Talentovou show 
 

 

Zveme Vaše dítě na Talentovou show – kulturní akci žákovského parlamentu ZŠ Chýně. Vyplněním níže uvedených 
údajů jej můžete přihlásit. Nejedná se o soutěž, ale o přehlídku talentů, která je určena pro žáky ZŠ Chýně a jejich 
rodiny. Na padletu parlamentu budou zveřejněna videa s  vystoupením přihlášených dětí, ostatní spolužáci a rodiče 
mohou na stránkách psát komentáře, udělovat pochvaly a lajky. Videa budou zveřejněna pouze v době 26. – 28. 2. 
Nejsme schopni zabránit dalšímu šíření videí na internetu, ale komentáře u jednotlivých videí budou kontrolovány.  

 
Těšíme se, Parťáci  

Pro zapojení dítěte do show je potřeba: 
- vyplnit tuto přihlášku, podepsat a odevzdat do 15. 2. 2021 ve škole, 
- natočit video s vystoupením, nemělo by být delší než 3 minuty, 
- poslat video přes úschovnu na mail parlament@zschyne.cz nejpozději do 22. 2. 2021. 

 
 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………… třída: ……………………………………….  

Název uměleckého vystoupení: ……………………………………………………………………………………………….…………. 

Téma vystoupení (např. hra na nástroj, tanec, akrobacie, přednes básně, atd.): ……………………………..……………………….. 

________________________________________________________________________________________________ __________________ 

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji škole Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ, se sídlem Bolzanova 

800, 253 01 Chýně, IČO:70989559, coby správci osobních údajů, souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů dítěte, jehož jsem 
zákonným zástupcem, a to pro níže stanovené účely a dobu trvání:  

 

 
Osobní údaj 

 
Účel zpracování 

Doba poskytnutí 
souhlasu 

Videozáznam s vystoupením žáka Padlet žákovského parlamentu zřízeného pro potřeby Talentové show 10 let 

Jméno, příjmení a třída žáka Přihláška na přehlídku talentů organizovanou ZŠ Chýně. 10 let 

 

Souhlasím se všemi výše uvedenými skutečnostmi. * ANO     NE    (*Nehodící se škrtněte) 

Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679), dále jen GDPR, a to na výše uvedenou dobu od udělení 
souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. 

 
Škola Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ je oprávněna zpracovávat  osobní  údaje manuálně i 
automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne na vyžádání. Osobní údaje 
budou zpřístupněny pouze oprávněným  zaměstnancům školy či  zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné 
pro účely zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli písemně odvolat. 

 
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl školou Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ 
informován o svých právech a povinnostech, zejm. o svém právu 

(i) na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), 

(ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR), 

(iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které  byly  shromážděny  či jinak 
zpracovány (čl. 17 GDPR), 

(iv) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), 

(v) na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), 

(vi) na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných 
zájmů správce (čl. 21 GDPR), 

(vii) právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR). 

Dále prohlašuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné. 
 

V....................................... dne............................. ....................................................................  
podpis zákonného zástupce 

mailto:parlament@zschyne.cz

