Základní škola a Mateřská škola Praha – Vinoř
Prachovická 340, 190 17, tel. 286850024, IČO 60460865
Níže podepsaný zákonný zástupce nezletilého
Jméno a příjmení (dítěte):

……………………………………………..

Datum narození (dítěte):

………………

souhlasí se zachycením podoby nezletilého ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 89/2012 Sb. a
rozšířením podoby nezletilého ve smyslu ustanovení § 85 zákona č. 89/2012 Sb., při dodržování nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR). V rámci
tohoto souhlasu je ZŠ a MŠ Praha – Vinoř oprávněna zejména zachycovat a rozšiřovat podobu
nezletilého z akcí pořádaných ZŠ a MŠ Praha – Vinoř a MČ Praha – Vinoř, jakož i z akcí pořádaných
jinými třetími osobami, kterých se nezletilý zúčastní v rámci školních či mimoškolních aktivit a
umísťovat tento záznam na webových stránkách školy, nástěnkách, v médiích a propagačních
materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti ZŠ a MŠ Praha - Vinoř.
Tento souhlas platí po celou dobu školní docházky nezletilého do Základní školy a Mateřské
školy Praha-Vinoř.
Současně bere na vědomí, že dle GDPR, má právo kdykoli tento souhlas odvolat.
Odvolat souhlas s pořizováním zachycení podoby nezletilého (fotografie, videozáznam), lze
pouze písemně. Žádost nutno zaslat nebo osobně doručit k rukám třídního učitele (učitelky) nebo
ředitele školy na adresu: Základní škola a Mateřská škola Praha-Vinoř; Prachovická 340, 190 17
s uvedením jména nezletilého, označením třídy, kterou nezletilý navštěvuje a jméno oprávněné osoby s
podpisem, včetně uvedení kontaktních informací.

Podpis zákonného zástupce nezletilého: ………………………………..

Souhlasí dále s tím, aby se nezletilý v rámci primární prevence zaměřené na prevenci šikany,
užívání návykových látek a jiných společensky nebezpečných jevů zúčastňoval akcí, při kterých pracuje
s třídním kolektivem metodik prevence rizikového chování nebo jiný odborník, zejména z pedagogickopsychologické poradny. Tyto aktivity škola využívá pro zkvalitnění celkového klimatu ve třídách i škole
a k podpoře individuality každého žáka. O přesném termínu akce bude zástupce nezletilého vždy
informován. Souhlas poskytuje zákonný zástupce na celou dobu školní docházky nezletilého do
Základní školy a Mateřské školy Praha-Vinoř.

Podpis zákonného zástupce nezletilého: ………………………………..

