
Základní škola Valdice

Ve Valdicí
ch 1. ř� í
jna 2020

Va
 ž�ení
 řodic�e,

v souvislosti s distanc�ní
  vý
ukou Vas�ich de� tí
  jsme na ža
klade�  odbořne
ho stanoviska Ú ř�adu přo ochřanu
osobní
ch u
 daju"  dle obecne
ho Nař�í
žení
 (GDPR) povinni výž�a
 dat Va
 s�  souhlas k tomu, ž�e je Vas�emu dí
te� ti
výtvoř�en s�kolní
 ž�a
 kovský
  u
 c�et ve tvařu j.příjmení@zsvaldice.cz. 

Ú c�et je výtvoř�en ža u
 c�elem vžde� la
 vací
ch c�inností
 s�kolý. Ú c�et je výuž� í
va
n přo distanc�ní
 vý
uku, ale mu" ž�e bý
 t
použ� it  i  přo  podpořu  přeženc�ní
  vý
uký.  Docha
 ží
  k  výuž� ití
  žejm.  na
 střoju"  přo  online  vý
uku  -
videokonfeřence;  přo  komunikaci  se  ž�a
 kem,  popř� .  řodic�em,  př�i  poskýtova
ní
  studijní
ch  mateřia
 lu" ,
odevžda
va
 ní
 výpřacovaný
ch u
 kolu" , testu" , atp. 

Ú daj  v řožsahu  jme
no  a  př�í
jmení
  ža  u
 c�elem  výtvoř�ení
  ž�a
 kovske
ho  u
 c�tu  př�eda
va
  s�kola  přovožovateli
platfořmý, ve kteře
  jsou služ�bý výuž� í
va
ný. Podřobne� js� í
 popis výuž� ití
 ž�a
 kovske
ho u
 c�tu i konkře
 tní
ch služ�eb
naležnete v dokumentu „Infořmace o žř�í
žení
 ž�a
 kovske
ho u
 c�tu“ umí
ste�ne
m na webový
ch střa
nka
 ch s�kolý.

V př�í
pade� , ž�e nesouhlasí
te s použ� í
va
ní
m už� ivatelske
ho u
 c�tu ve tvařu j.příjmení@zsvaldice.cz, bude Vas�emu
dí
te� ti  výtvoř�en  anonýmižovaný
  u
 c�et.  Na
 žev  u
 c�tu  výtvoř�ený
  slož�ení
m  že  jme
na  ž�a
 ka  na
m  vs�ak  velmi
pomu" ž�e př�i plýnulosti vý
uký.

S pode�kova
ní
m

Tibor Vojtko, řed. školy

S použ� í
va
 ní
m jmenne
ho u
 c�tu*:

SOUHLASÍM NESOUHLASÍM

Dne …………………….…………..

Jme
no ž�a
 ka …………………….

Jme
no řodic�e ………………….

*Prosím, vyznačte, zda dáváte souhlas a tento dokument poté předejte zpět do školy.
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