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Přípravný kurz pro zájemce o studium výtvarných oborů 

Vždy v úterý 23. 11., 30. 11, 7. 12. a 14. 12. 2021 od 15,30 do 18,30 hod. 

Více: 

 Zájemcům o výtvarné obory, kteří podají závaznou přihlášku ke studiu na naší škole do 30. 11. 2021, 

nabízíme bezplatný výtvarný kurz (pouze za použitý materiál se na místě hradí částka 250,- Kč). Jedná 

se o čtyři tříhodinové bloky, ve kterých je pedagog seznámí s kresbou a malbou zátiší, s kresbou figury 

a modelováním dle předlohy. Kurz je výborná průprava pro získání potřebných znalostí před 

talentovými zkouškami. Do kurzu si mohou přinést domácí práce, pedagog je s nimi posoudí. 

Již dopředu se moc omlouváme, ale z kapacitních důvodů můžeme do kurzu přijmout maximálně 20 

zájemců, v případě naplnění kurzu se již nebude možné přihlásit. 

Informace: MgA. JANDA Jiří, e-mail: janda@vsps-su.cz, telefon: 583326212 

 

Přihláška na kurz: 

Jméno a příjmení zákonného zástupce 

Jméno a příjmení žáka 

Škola, ze které se žák hlásí 

e-mail zákonného zástupce 

o Souhlasím (zákonný zástupce) se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením  

EU 2016/679 GDPR, dle Prohlášení o ochraně osobních údajů 

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU  -   GDPR (přihláška) 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro naši školu VOŠ a SPŠ Šumperk, Gen. Krátkého 1, 787 29 
Šumperk, IČO: 00843113 (dále jen „Správce“)velmi důležitá. Proto v souladu s čl.12 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (dále jen „GDPR“) Vás musíme o provádění zpracování osobních údajů a o právech 
subjektů údajů informovat.  

V případě odeslání přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů následujícím způsobem: 

 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

- jméno a příjmení zákonného zástupce 

- emailová adresa zákonného zástupce 

- jméno a příjmení žáka 

- základní škola, ze které se žák hlásí 

2. Rozsah, zdroje a účel zpracování osobních údajů 
Osobní údaje jsou školou (správcem) zpracovány v rozsahu, v jakém byly poskytnuty naší škole 
(správci) subjekty údajů.  



Zdrojem jsou údaje získané přímo od subjektů údajů, které vkládají do přihlašovacího formuláře. 
Škola (správce) tyto údaje považuje za přesné, pravdivé a dobrovolně poskytnuté. 
Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační 
zajištění kurzu, za účelem poskytnutí relevantních služeb.  

3. Doba zpracování osobních údajů:   
Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu jednoho roku, následně budou smazány a 
skartovány. 
 

 
4. Způsob zpracování a ochrana osobních údajů 
Škola (Správce) tímto prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro 
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. 
Dále škola (Správce) prohlašuje, že nemá důvod a nebude předávat osobní údaje do zemí EU. 
Zpracování je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky a případně i manuálním způsobem. 
Škola (Správce) provedla technická i organizační opatření k ochraně osobních dat tak, aby nedošlo 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, ztrátě, 
k neoprávněnému přenosu či jinému zneužití. Zaměstnanci školy (správce) mají povinnost zachovávat 
mlčenlivost o osobních údajích a principy ochrany dle GDPR, a to i po skončení pracovního poměru. 

5. Práva subjektu údajů 

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo 

požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k 

jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že 

Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.  

 

 

 

 


