Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, pan /paní ……………………………………………..….., zákonný zástupce dítěte/žáka …………………………………………………………,
dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů mých a o mém dítěti, a to pro účel:
1. Organizování mimoškolních akcí, výletů, škol v přírodě a zahraničních zájezdů, slevenky na hromadnou jízdenku
(seznamy žáků).
2. Organizování sportovních, recitačních, pěveckých a vědomostních soutěží a olympiád (seznamy žáků a seznamy
úspěšných žáků).
3. Jména osob, které budou vyzvedávat dítě z mateřské školy, žáka ze školní družiny (jméno a příjmení osoby).
4. Kontakt na zákonné zástupce pro účely organizace výchovy a vzdělávání ve škole (e-mail, telefonní číslo).
5. Kontakt na zákonné zástupce - není shodný s adresou dítěte (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo).
6. Fotografie za účelem propagace či zvýšení zájmu žáků o studium na dané škole (fotografie žáka s vysvětlujícím
komentářem, školní akce, soutěže).
7. Písemností a jiné projevy osobní povahy žáka za účelem prezentace a propagace školy a informování o aktivitách
školy (slohové práce, výtvarné práce, ruční výrobky, hudební, pěvecké, recitační či obdobné vystoupení
s vysvětlujícím komentářem).
8. Záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti žáků a ochrany jejich majetku.
Tento souhlas platí pro školní roky 2019 – 2024
Dne…………………………………..…

podpis …………………………………………………………………………..
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