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SOUHL AS ZÁKONNÉ HO ZÁST UPCE  
 

Správce: Základní škola Praha 10 – Hostivař, Kozinova 1000 
Sídlo:  Kozinova 1000, Praha 10, 102 00 
IČ:  47611332 
Kontaktní údaje 

telefon: 271750630 
e-mail: info@zshostivar.cz 

 
 
Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození: 

Trvalý pobyt: 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte: 

Datum narození: 

Trvalý pobyt: 

Kontaktní adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu: 

 

□ Souhlasím s pořízením podobizny, zvukového či obrazového záznamu dítěte na akcích 
pořádaných správcem (sportovní, kulturní apod.) a s jejich použitím způsobem obvyklým 
(nástěnky, výstavy, prezentace, kroniky apod.). 
 

□ Souhlasím s bezúplatným užitím autorských děl dítěte způsobem obvyklým (nástěnky, 
výstavy, prezentace, kroniky apod.), popř. s účastí těchto děl na výstavách a soutěžích 
pořádaných jinými subjekty. Dílo bude identifikováno osobními údaji v rozsahu jméno a 
příjmení. 
 
 
 
 
 
Souhlas je udělen do jeho odvolání, nejdéle však na dobu 5 let. 
 
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas (souhlas je udělován za 
nezletilé dítě). Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to stejným způsobem jako byl uzavřen, tedy 
písemnou formou a osobním předáním, zasláním na kontaktní údaje správce nebo způsobem 
zaručeného elektronického doručování (dle zvoleného doručení změny souhlasu bychom Vás 
chtěli upozornit, že Vás můžeme požádat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši 
totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu) 
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Zpracování osobních údajů provádí a odpovídá za něj správce, tj.  
Základní škola Praha 10 – Hostivař, Kozinova 1000 

Správce může zmocnit nebo pověřit zpracovatele, tj. jiný subjekt než je správce, zpracováním 
osobních údajů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 
 
Podle právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů máte právo: 
- vzít souhlas kdykoliv zpět, 
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (účel a rozsah), 
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud jejich zpracování nesouvisí s plněním 

právní povinnosti, 
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů 

obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
 
Prohlašuji, že jsem oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel a 
v rozsahu nezbytném pro jeho naplnění, jako zákonný zástupce dítěte, správci udělit, jeho 
obsahu jsem plně porozuměl, nemám k němu žádné výhrady a údaje, které jsem uvedl, jsou 
pravdivé. 
 
Dále beru na vědomí, že správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje bez mého výslovného 
souhlasu pouze na základě zákonného důvodu, zejména pro splnění právní povinnosti, která 
se na něho vztahuje, přičemž moje výše uvedené právo tím není dotčeno. 
 
 
 
V Praze dne: ____________  Podpis zákonného zástupce: ___________________ 


