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Souhlas s poskytnutím osobních údajů a citlivých osobních 

údajů  
 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) 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 dále jen „Nařízení“) 

 

Já ………………………………………………………………………………………., narozený/á dne………………………………..…  

trvale bytem………………………………………………………….…………………………………………………………………….……., 

jakožto zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka/žákyně……………………………………………..………………, nar. 

…………….………………….., navštěvující ve školním roce 20..../20.... třídu……………. ZŠ německo-českého 

porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s..  

 

Souhlasím v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s Nařízením se 

zpracováním následujících osobních a citlivých osobních údajů mimo školní matriku Základní školy 

německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s.  

 

A. - Poskytování jmenných seznamů žáků s daty jejich narození pro tyto účely:  

1. ubytování na ozdravných pobytech, výletech a akcích školy    souhlasím-nesouhlasím*/ 

2. skupinové slevy na vstupném či jízdném                  souhlasím-nesouhlasím*/ 

3. startovní listiny vědomostních soutěží                  souhlasím-nesouhlasím*/ 

4. startovní listiny sportovních soutěží                   souhlasím-nesouhlasím*/ 

5. včetně zveřejňování výtvarných děl žáků, jejich výrobků a děl obdobné povahy na výstavách a 

přehlídkách        souhlasím-nesouhlasím*/ 

    

B. – Fotografie, videozáznam 

1. Pořízení fotosnímků  dítěte ze školních akcí  a jeho zveřejnění  na webu školy a newsletteru 

           souhlasím-nesouhlasím*/ 

2. Pořízení ilustračního videa ze školních akcí (max 1min) natočeného mobilním telefonem a jeho 

zveřejnění na webu školy      souhlasím-nesouhlasím*/ 

3. Pořízení fotosnímků  dítěte ze školních akcí a jeho zveřejnění   na facebooku školy 

         souhlasím-nesouhlasím*/ 

4. Pořízení ilustračního videa ze školních akcí (max. 1 min) natočeného mobilním telefonem a jeho 

zveřejnění na facebooku školy     souhlasím-nesouhlasím*/ 

5. Pořízení fotosnímků  dítěte do místního tištěného časopisu  souhlasím-nesouhlasím*/ 

6. Pořízení fotosnímků  dítěte do místního elektronického časopisu souhlasím-nesouhlasím*/ 

7. Pořízení ročníkové fotografie žáků – třída, skupiny žáků   souhlasím-nesouhlasím*/ 

    

Fotosnímkem se rozumí fotografie dítěte ve skupině minimálně dvou dalších dětí, bez spojení se 

jménem či dalším osobním údajem (typ reportážní fotografie, která neumožňuje přesnou identifikaci 

osoby).  Ilustračním videem se rozumí krátké videozachycení  skupinového dění během školní akce, 

které neumožňuje přesnou identifikaci natočených osob. 
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C. – zahraniční pobyty 

Předávání osobních údajů do zemí EU v souvislosti s realizací zahraničních partnerství  a zahraničních 

výměnných pobytů  

 

V souvislosti s pořádáním zahraničních partnerství a zahraničních výměnných pobytů předáváme 

následující osobní údaje našim partnerským školám, jejichž názvy a kontakty jsou uvedeny na 

webových stránkách školy: Jméno, příjmení, datum narození, telefon žáka a/nebo zákonného 

zástupce, e-mailová adresa žáka a/nebo zákonného zástupce  

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely realizace zahraničních partnerství, a to převážně pro 

komunikaci s účastníky projektů, výběr vhodných partnerských rodin a realizaci příslušného 

výukového, vzdělávacího, kulturního, sportovního a volnočasového programu.  

 

1. S předáním osobních údajů zahraniční škole zastoupené zahraničním učitelem pro účel realizace 

zahraničního partnerství a výměnného pobytu   souhlasím-nesouhlasím*/ 

 
V souvislosti s realizací zahraničních partnerství a zahraničních výměnných pobytů vyjíždí se seznamem osobních údajů 

(Jméno, příjmení, datum narození, telefon žáka a/nebo zákonného zástupce, e-mailová adresa žáka a/nebo zákonného 

zástupce)   příslušný vedoucí do zahraničí. V zahraničí je nepředává žádné třetí osobě a má je stále u sebe v listinné podobě 

pro případ komplikací v průběhu projektu 

 

2. S uvedením výše uvedených osobních údajů  a jejich převozem v listinné podobě uchované u 

vedoucího projektu      souhlasím-nesouhlasím*/ 

 

Po ukončení projektu je listinná podoba osobních údajů skartována a není dále uchovávána.  

 

D.-  Sdělení emailové adresy pro potřeby komunikace se školou 

1. Dobrovolně zde uvádím svou emailovou adresu /adresy a souhlasím s jejím využitím pro 

komunikaci se školou – např. pravidelný newsletter, informace od vedení školy, třídních učitelů, 

dalších zaměstnanců školy ve věcech týkajících se výuky a vzdělávání, organizační informace apod. 

Email 1: ___________________________________________________________________ 

Email 2: ___________________________________________________________________ 

 

E. - ISIC 

1. S využitím průkazu ISIC v rámci školy – tj. především jako identifikačního průkazu a v čipovém 

zařízení školy       souhlasím-nesouhlasím*/ 

 

F. – Přihlášení na volnočasové aktivity a kroužky 

1. S elektronickým přihlášením přes webový formulář na webu školy s uvedením následujících 

osobních údajů: jméno a příjmení dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce, telefonní kontakt 

a emailová adresa      souhlasím-nesouhlasím*/ 

 

G. – E-Mail žáků pro potřeby Google Classroom a školní intranet 

1. Pro získání přístupu ke školním materiálům a přihlašování do intranetu školy je možné zřídit 

žákům školním mailovou adresu příjmení@gtmskola.cz  

Se zřízením této mailové adresy    souhlasím-nesouhlasím*/  
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Poučení o právech ve smyslu § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: 

 

§ 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho 

totožnost, je možné jen s jeho svolením. 

§ 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením. 

(2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že 

svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem 

rozumně předpokládat. 

§ 86 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez 

svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom 

zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě 

člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou 

chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy. 

§ 87 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(1) Kdo svolil k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu 

týkajícího se člověka nebo jeho projevů osobní povahy, může svolení odvolat, třebaže je udělil na 

určitou dobu. 

(2) 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. 

§ 88 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k 

výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. 

(2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či 

obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo 

veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu. 

§ 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít 

přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní 

nebo obdobné zpravodajství. 

§ 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní 

povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu 

s oprávněnými zájmy člověka. 
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Údaje o správci osobních údajů a informace o možnosti odolat souhlas 

 

Správcem údajů je Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, 

o.p.s.. Údaje jsou evidovány po dobu nezbytně nutnou. Jejich bezpečnost se řídí Směrnicí na ochranu 

osobních údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje jsou zpracovávány po dobu školní docházky výše 

uvedeného žáka na Základní škole německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s. 

a dále potom archivovány dle směrnice Spisová a skartační služba (k dispozici u vedení školy). 

 

Podpisem dále stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právech ve smyslu nařízení EU 679/2016, obecné 

nařízení na ochranu osobních údajů ve smyslu, že souhlas lze kdykoli na základě písemné žádosti 

podané škole odvolat. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit vaše zákonná práva či odvolat souhlas se 

zpracováváním osobních údajů udělený naší společnosti, nás můžete kontaktovat prostřednictvím 

datové schránky, ID DS: xinv3qv, emailem na adrese gtm@gtmskola.cz nebo poštou na adrese 

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s., Střížkovská 

27/32, 180 00 Praha 8. 

 

 

V………………….. dne …………… 

             

Jméno zákonného zástupce:  

Podpis zákonného zástupce:  

 

Jméno zletilého žáka:  

Podpis zletilého žáka:  

 

   

 

 
*/ 

NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE 

 

mailto:gtm@gtmskola.cz

