
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 

Já,…..………………………………………………………………………………………………………………… 

(jméno, příjmení subjektu údajů)  

souhlasím s tím, že organizace  

Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744  

IČO:68407904 

může zpracovávat mé osobní údaje za účelem: 

Plnění pracovně-právních smluv a povinností dle zákoníku práce a souvisejících předpisů. 
Evidence docházky - zpracování odvodů na zdravotní a sociální pojištění - realizace 
zákonných školení - zpracování platů a záloh na daně z příjmu - zpracování daňových přiznání 
zaměstnanců - zasílání evidenčních listů důchodového pojištění na ČSSZ - zjištění data na 
nárok odchodu do důchodu - zpracování potvrzení pro Úřad práce - zpracování pracovní 
náplně - evidence pracovníků se změněnou pracovní schopností, evidence výsledků 
vstupních a preventivních lékařských prohlídek - vedení přehledu o zákonných srážkách z 
platu - součinnost s nařízenou exekucí z platu zaměstnance - úraz zaměstnance a výše jeho 
odškodnění. 
Dalšího vzdělávání zaměstnanců. 
Zpracování výročních zpráv školy a jiných evaluačních zpráv. 
Zajištění zdravotnická péče o zaměstnance - závodní lékař. 
Organizování školních akcí pro žáky - výlety, exkurze, návštěvy divadel, výstav, filmových 
představení, sportovních a ostatních soutěží, školy v přírodě, plavání, lyžařské zájezdy, 
zájezdy do zahraničí. 
Organizování akcí pro zaměstnance - oslavy Dne učitelů, zájezdy, teambulding, relaxační 
programy, lázeňský pobyt. 
Zajištění fungování IT systému školy, webové stránky školy, mailové adresy zaměstnanců 
Poskytování osobních údajů osob zainteresovaných v agendě projektů EU 
kontrolním/řídícím orgánům, v agendě žádostí o grantovou podporu projektů ze strany 
MŠMT, MHMP, Asociace školních sportovních klubů, Úřadu MČ Praha 13. 
Ustanovení a zajištění  činnosti školské rady. 
 

Jsem si vědom a byl jsem informován, že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat pomocí žádosti 

„ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU“, a to buď zasláním žádosti prostřednictvím datové 

schránky na adresu: 

Datová schránka ID: azuv2kn 

E-mail:  skola@zstravnickova.cz 

Telefon: +420251091650, +420603420513 

Poštovní adresa: Trávníčkova 1744/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 



 

Jako subjekt osobních údajů máte právo: 

 vzít souhlas kdykoliv zpět 

 požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme 

 požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 

 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 

 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů 

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Podepsán [subjekt údajů]: 

 

Podpis:       Datum: 25.5.2018 


