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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 (dále jen „souhlas“) 

 

udělený ve smyslu Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a zákona š. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Jako zákonný zástupce / opatrovník dávám svůj souhlas správci Střední škole Euroinstitut v Karlovarském 
kraji, Husova 992, 362 51 Jáchymov (dále jen „škola“) ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních 
a citlivých údajů žáka __________________ datum nar. ____________ v rozsahu těchto údajů: 

1) záznam podoby (fotografie, videozáznam) za účelem prezentace školy na webových stránkách školy 
(www.euroinstitut.cz) a na sociálních sítích školy z průběhu vzdělávání a akcích pořádaných školou 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM 

2) záznam podoby (fotografie) za účelem prezentace školy na nástěnkách a obdobných místech 
v prostorách školy a v místech poskytování vzdělávání, v propagačních materiálech školy z průběhu 
vzdělávání a akcích pořádaných školou 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM 

3) záznam podoby (fotografie) za účelem prezentace školy v místním tisku a propagačních materiálech 
míst poskytování vzdělávání (DOZP, DZR, IC, aj.) z průběhu vzdělávání a akcích pořádaných školou 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM 

4) Jméno a příjmení žáka za účelem jeho přihlášení do akcí pořádaných školou a předání těchto údajů 
organizátorům akcí (výlety, exkurze, soutěže, ap.) 

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM 

Výše uvedený souhlas poskytuji od _____________ na celou dobu vzdělávání s možností použití 
pořízeného záznamu po dobu existence školy, nebo do odvolání souhlasu, cokoli nastane dříve. 

Byl jsem poučen o svých právech, zejména: 

 poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, 

 o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů, 

 o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, 

 o právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou 
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem nebo byl souhlas odvolán, 

 o právu na sdělení, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu, 

 svá práva mohu uplatnit doručením písemné žádosti na adresu školy. 

 

Místo: __________________________datum: __________________ 

 

Jméno zákonného zástupce / opatrovníka__________________________ 
 

Podpis _________________ 

http://www.euroinstitut.cz/

