
Souhlas se zpracováním citlivých údajů  
a souhlas s pořízením dokumentů osobní povahy 

 
Žádáme Vás o souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem vedení školní 
matriky (nutné pro vzdělávání) a o souhlas s pořízením a použitím dokumentů 
osobní povahy za účelem prezentace školy a informování o jejích aktivitách. 
Střední škola Euroinstitut zajistí, aby nedošlo k poškození dobrého jména žáka nebo 
zákonného zástupce nebo nebyly dotčeny jejich práva na ochranu osobnosti. 

Střední škola Euroinstitut, 
Neprobylice 18, 273 75 Třebíz  

Jméno a příjmení žáka: 
 

Třída: Datum narození žáka:  
 

Jméno a příjmení opatrovníka: 
 

Adresa trvalého bydliště žáka:    
 

Souhlasím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Se zpracováním citlivých údajů týkajících 
se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění výše 
uvedeného žáka. Účelem tohoto zpracování je vedení školní matriky ve smyslu §28 zákona č. 
561/2004 Sb. odst. 2) a zajištění speciálního přístupu k žákovi. 
Správcem údajů je Střední škola Euroinstitut, Neprobylice 18, 273 75 Třebíz (dále jen škola). 
Údaje budou evidovány ve školní matrice (online školní informační systém – iškola). Jejich 
bezpečnost se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů (k dispozici u vedení školy). Údaje 
budou zpracovány po dobu školní docházky výše uvedeného žáka na škole a dále potom 
archivovány dle směrnice Spisová a skartační služba (k dispozici u vedení školy). 
Souhlasím v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, s pořizováním a 
použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových 
záznamů týkající ch se uvedeného žáka/žákyně nebo jeho/jejich projevů osobní povahy pro 
potřebu školy, zejména pro prezentaci a webovou prezentaci školy, informování o aktivitách 
školy a pro potřebu poskytování ostatním žákům/žákyním a zaměstnancům školy (jedná se 
např. o záznamy z exkurzí, výletů, soutěží, kulturních, společenských a sportovních akcí 
pořádaných školou, apod.). 
Výše uvedený souhlas poskytuji po dobu, kdy žák/žákyně bude navštěvovat školu a po dobu 5 
let po ukončení studia s výjimkou užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových 
snímků a obrazových a zvukových za účelem vydávání a publikace ročenek, obrazových a 
zvukových záznamů a obdobných materiálů, kdy poskytuji souhlas časově neomezený. 
V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s jejich shromažďováním a zpracováním 
školou shora uvedeným účelům, po dobu uvedenou v předchozím odstavce. 
Podpisem dále stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právech ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 
Sb. Ochrana práv subjektů údajů viz níže (pod čarou). 
 
Datum:    Podpis žáka/žákyně:  ………………………………………… 
 

  Podpis zákonného zástupce: ………………………………………… 

 
§ 12 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník: Ochrana osobnosti 

(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrázkové snímky nebo zvukové záznamy týkající se občana nebo jeho projevů 

osobní povahy smějí být použity jen s jeho svolením. 

(2) Svolení není třeba, použijí - li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrázkové snímky nebo zvukové záznamy 

k účelům úředním na základě zákona. 

(3) Podobizny, obrazové snímky a zvukové záznamy se mohou bez svolení občana použít přiměřeným způsobem též pro 

vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí 

být v rozporu s oprávněnými zájmy občana. 

 

 


