Souhlas se zpracováním osobních údajů
a svolení s pořízením a zveřejněním fotografie
Já, níže podepsaný(-á)1
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………...
(jméno a příjmení a datum narození)

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
(trvalé bydliště)
jako zákonný zástupce nezletilé(-ho)
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
(jméno a příjmení a datum narození)
na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je Mateřská škola Radost, Frýdek – Místek, Anenská 656,
příspěvková organizace, se sídlem Anenská 656,738 01 Frýdek - Místek, IČ 75029774, prohlašuji, že:
 dávám1-  nedávám1 svolení s pořízením fotografií a videozáznamů nezletilé(-ho) ze zápisu do školy, ze
školní a mimoškolní činnosti správce a současně souhlas s jejich zpracováním formou uložení u správce a
souhlas s uvedením jeho jména, příjmení a třídy a s jejich zveřejněním na sociálních sítích (webové stránky,
facebook) správce (školy). Současně jsem si vědom skutečnosti, že zveřejňování fotografií a osobních údajů na
sociálních s sebou nese rizika spojená zejména se zneužitím identity subjektu údajů, sledování, profilování a
vyhodnocování osobních údajů.
 dávám1-  nedávám1 svolení s pořízením portrétních fotografií nezletilé(-ho) a fotografie společné třídy a
současně souhlas s jejich zpracováním formou uložení u správce a s jejich předáním zákonným zástupcům dětí
ze třídy, kterou navštěvuje nezletilý(-á),
 dávám1-  nedávám1 svolení s pořízením portrétních fotografií nezletilé(-ho) a fotografie společné třídy a
současně souhlas s jejich zpracováním formou uložení u správce a s jejich zveřejněním na webových stránkách
školy,
Beru na vědomí následující skutečnosti:
Mimo zveřejnění nebo předání za výše uvedeným účelem nebudou osobní údaje předávány jiným příjemcům.
Fotografie nebo videozáznamy budou uchovávány po dobu trvání školní docházky. Doba uložení se vztahuje na
fotografie a videozáznamy, které jsou ukládány v databázi školy, z níž jsou využívány pro účely v tomto svolení
vyjádřeném. V případě odvolání svolení se zveřejněním fotografií nebo videozáznamů nebo ukončením školní
docházky jsou fotografie a videozáznamy vymazány z této databáze. Výmaz se nevztahuje na fotografie a
videozáznamy již zveřejněné v souladu s účelem zveřejnění, pro který bylo svolení uděleno.
Svolení s pořízením a zveřejněním fotografie, zvukového nebo obrazového záznamu není třeba, pokud se
pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob (např.
kamerový systém v prostorách školy), na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně
vystoupí v záležitosti veřejného zájmu, k vědeckému nebo uměleckému účelu (např. fotografické soutěže) a
pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství (např. výroční zpráva školy, školní kronika,
informování o akcích školy nebo akcích, kterých se zúčastnili žáci školy na webových stránkách školy, v tisku
apod.).
1 Křížkem označte platnou volbu. Volbu musí provést výhradně subjekt údajů. Svolení/souhlas jsou platné pouze v případě, že je zvolena
možnost „ dávám -  nedávám“. Jakákoliv jiná varianta označení je považována za neplatné svolení/souhlas.

Kdo svolil s pořízením nebo zveřejněním fotografie (vč. videozáznamu) může svolení odvolat, třebaže je udělil
na určitou dobu. Bylo-li svolení udělené na určitou dobu odvoláno, aniž to odůvodňuje podstatná změna
okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající škodu z toho vzniklou osobě, které svolení udělil.
Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace o zpracování osobních údajů:









Svůj souhlas (v plném rozsahu nebo jeho část) mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena
zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat
zejména písemným prohlášením adresovaným na shora uvedenou adresu správce, datovou zprávou
do datové schránky správce 2rfkq6k a pokud jsem uvedl svoji e-mailovou adresu pro komunikaci se
školou, pak z této e-mailové adresy na e-mailovou adresu správce ms.anenska@seznam.cz.
V záležitostech ochrany osobních údajů se mohu obrátit na správce (školu) rovněž telefonicky na
telefonním čísle 603575273.
Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo
uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě ani
pro nezletilého nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto
osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
Mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo
mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence se můžete obracet
prostřednictvím e-mailové komunikace na adrese Mgr. et. Mgr. Bc. Hana Vitásková
email: FM@viavis.cz .

Dále potvrzuji, že jsem byl(-a) seznámen(-a) s informacemi o zpracování osobních údajů v rozsahu požadavků
uvedených v článcích 13 a 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2 a veškerými sděleními podle článků
15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2 a tyto informace jsou k dispozici na webových
stránkách správce (školy) www.radostfm.cz

V Frýdku – Místku dne ………………………………………….
Podpis zákonného zástupce:

2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

