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Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků 
a obrazových a zvukových záznamů týkajících se žáka nebo jeho projevů osobní povahy 
 
Já ………………………………………………………………………., narozený/á dne………………………………  

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

jakožto zákonný zástupce žáka/žákyně……………………………………………………, nar…………………………., navštěvující 

ve školním roce 2016/17 třídu………na ZŠ Nový Hrozenkov, okres Vsetín. 

Souhlasím v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, s pořizováním a použitím 
písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se 
uvedeného žáka/žákyně nebo jeho/jejich projevů osobní povahy pro potřeby Základní školy ZŠ Nový 
Hrozenkov, okres Vsetín, příspěvkové organizaci, zejména pro prezentaci a propagaci školy, informování o 
aktivitách školy a pro potřebu poskytování ostatním žákům/žákyním a zaměstnancům ZŠ (jedná se např. o 
CD/DVD nosiče – záznamy z výletů, koncertů, výstav). 

Výše uvedený souhlas poskytuji po dobu, kdy žák/žákyně bude navštěvovat ZŠ Nový Hrozenkov, 
okres Vsetín a po dobu 5-ti let po ukončení školní docházky s výjimkou užití písemností osobní povahy, 
podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů 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 ke 
shora uvedeným účelům, po dobu uvedenou v předchozím odstavci. 
Podpisem dále stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právech ve smyslu § 84 až 90 zákona č. 89/2012, 
občanský zákoník 
 
V……………………………………………………………… dne ………………… Podpis………………………… 
 
Příloha:  
§ 84 zákona č. 89/2012, 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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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Souhlas se zpracováním citlivých údajů 
 
Já ………………………………………………………………………., narozený/á dne………………………………  

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

jakožto zákonný zástupce žáka/žákyně……………………………………………………, nar…………………………., navštěvující 

ve školním roce 2016/2017  třídu………na Základní škole Nový Hrozenkov, okres Vsetín.  

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 
dítěte. 

Účelem tohoto zpracování je vedení školní matriky ve smyslu § 28 zákona č. 561/2004 Sb. odstavce 
2 písmene f) a zajištění speciálního přístupu k dítěti. 
Správcem údajů je Základní škole Nový Hrozenkov, okres Vsetín. Údaje budou evidovány ve školní matrice 
(program Bakaláři) a v katalogovém listě žáka. 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 
Základní škole Nový Hrozenkov, okres Vsetín 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 § 12 zákona  
č. 101/2000 Sb. ochrana práv subjektů údajů. 
 
V…………………………………………………………………… dne ……………..Podpis ....................................  
 

Příloha:  

§12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. .,Zákon o ochraně osobních údajů 

§ 12 
Přístup subjektu údajů k informacím 
(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného 
odkladu předat. 
(2) Obsahem informace je vždy sdělení o 
a) účelu zpracování osobních údajů, 
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací 
o jejich zdroji, 
c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování 
činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, 
d) příjemci, případně kategoriích příjemců. 
(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí 
informace. 
(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce plnit zpracovatel.  
§ 21 
(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v 
rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje 
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může 
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, 
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 
(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. 
(3) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího 
nároku podle zvláštního zákona.22) 
(4) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně 
společně a nerozdílně. 
(5) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, 
doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. 


