
 

 
BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ TELEFON    E-MAIL          DATOVÁ SCHRÁNKA 

číslo účtu: 2537071/0300 60433272 286 582 568    reditelka@zernosecka.cz       seyn4mk 

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 
Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 8 – Kobylisy 

Škola:  

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 

 (dále jen „škola“) 

Dítě: 

……………………………………………………………………………………………………….(jméno, příjmení, datum narození) 

A) Svolení s pořízením fotografií/videa podle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Informace: 

a) Škola běžně pořizuje ilustrativní fotografie, popř. videozáznamy ze školních akcí, ze kterých není 
možné běžně určit totožnost dítěte, například celkové fotografie a záběry z akcí, kde nejsou děti zobrazeny 
s podrobnějším portrétem a/nebo se neuvádí více, než křestní jméno; v těchto případech nejde o zachycení 
podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku a není vyžadováno svolení ani souhlas. 

b) V případech, kdy je to pro prezentaci dítěte vhodné, pořizuje škola fotografie, popř. videozáznam tak, 
že lze určit totožnost, zejména uvedením jména a příjmení a/nebo podrobnějšího portrétu, kdy jde o 
zachycení podoby a její rozšiřování ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku, vyžadující svolení podle 
občanského zákoníku (nejde však o zpracování osobních údajů). 

c) Fotografie, popř. videozáznam pořizuje a používá škola k účelu dokumentace a veřejné prezentaci 
činnosti školy formou zveřejnění vhodnými prostředky, zejména v rámci souborných prezentaci – na 
nástěnkách, na výstavách, webových stránkách, ve zpravodaji města, školském zpravodaji, případně na 
vlastním profilu sociální sítě apod. 

d) Fotografie, popř. videozáznam používá škola k veřejné prezentaci po dobu docházky do školy a 
následně nejdéle po dobu 5 let a osobní údaje případně vymaže na žádost zákonného zástupce dítěte. 

e) Omezený rozsah fotografií, popř. videozáznamů může škola použít na základě zákona či oprávněného 
zájmu také pro vnitřní účely (evidence a bezpečnost, dokumentace akcí pro vykazování dotací nebo historie 
školy), v těchto případech není třeba udělovat svolení ani souhlas. 

f) Neudělení či odvolání svolení nemá za následek jakékoliv znevýhodnění či poškození dítěte a jeho 
práv ze strany školy.1 

Uděluji: jako zákonný zástupce 

□ svolení uvedené škole k pořízení a rozšiřování fotografie, popř. videozáznamu (bod b) ve výše 

uvedeném rozsahu 

□ svolení k rozšiřování výše uvedeného prostřednictvím sociálních sítí 

                                                           
1 Informace je v souladu s názorem Úřadu pro ochranu osobních údajů uvedeném na https://www.uoou.cz/ze-skolstvi/ds-

5088/archiv=0&p1=2611  

https://www.uoou.cz/ze-skolstvi/ds-5088/archiv=0&p1=2611
https://www.uoou.cz/ze-skolstvi/ds-5088/archiv=0&p1=2611
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B) Souhlas se zpracováním osobních údajů zejména v souvislosti s fotografií, popř. 
videozáznamem 

Informace: 

V případech zvláštních akcí pořádaných školou, je-li to vhodné, je k takto zachycené podobě dítěte 
připojováno jméno a příjmení a další údaje, například o třídě, věku, účasti na akci konkrétního data, úspěchů 
ve vzdělání, vítězství v soutěžích včetně sportovních apod. V takovém případě se jedná o zpracování osobních 
údajů ve smyslu čl. 4 odst. 2 Obecného nařízení EU č. 2016/679, což vyžaduje souhlas subjektu údajů. 

Uděluji: 

□ škole jako zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu 

□ škole jako zákonný zástupce souhlas k rozšiřování výše uvedeného prostřednictvím sociálních sítí 

Svým podpisem tohoto formuláře stvrzuji, že jsem byl/a  poučen/na o svých právech, zejména o právu: 

(i) tento souhlas a svolení kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodu (čl. 7 GDPR),  
(ii) přístupu k těmto údajům (čl. 15 GDPR),  
(iii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR), 
(iv) na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR), 
(v) na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR), 
(vi) na přenositelnost (čl. 20 GDPR), 
(vii) vznést námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR) 
(viii) podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR). 

 

Bližší informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete na www.zernosecka.cz   

 

V………………………     dne …………………………… 

 

 

Jméno zákonného zástupce …………………………..……………… a podpis ……………… 

 


