
Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka (žák starší l5 let)

Jméno a příjmení Žáka:.. ....., datum narození:.

Svýrn podpisern udělujete Souhlas se zpracovánímniže vymezených osobních údajů škole Gymnáziurn, Střední
odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postiŽené, Praha2,ječná2'7 Souhlas poskytujete
dobrovolně' z j eho udělení neplynou Žádné právni povinnosti.

Souhlas udělujete:

a) Spořizováním a se zveřejňováním Vašich fotografií, filrnových záznamú azvukových nahrávek, které Vás
zachycuji při školou zajišťovaných aktivitách' Fotografie budou zveřejněny na webu školy a sociální síti
Facebook (profil školy) pro účely propagace školy a zdokumentování aktivit školy. Souhías udělujete na
celou dobu své docházky do školy a na dobu 5 let po ukončení studia ve škole

E ano

Ene
b) S prezentací Vašich školních prací/děl mitno prostory školy, tj' na soutěŽích, výstavách či přehlídkách.

Souhlas udělujete na celou dobu své docházky do školy.

E ano

Ene
c) Se zpracovárrílrr svých osobníclt úctajů v r'ozsalru.jnléno a příjrnení za účelem vytvoření Žákovského šl<olnílro

e-mailLt. Soulrlas udělLrji l]a CeIou dobu VaŠí docházl<y do šl<oly.

! ano

ň rre

d) S předánínr svých osobních úda.jů v lozsahu.jntétto a příjnrení provozovateli slrrŽeb Microsoft za účelent
vvtvoř'ení Žál<ovsl<ého školního e-rnailu' Soulilas udělLrji rra celé období své doclrázl<y clo školy.

! ano

!ne
e) Se zveřejněním svých osobních údajů (méno, příjmení, fotograÍie, dosaŽené úspěchy) při zpracování školní

ročenky/almanachu vjejí dokumentační podobě' Souhlas udělujete na celou dobu Vaší docházky do školy a
na dobu 30 let po ukončení studia ve škole.

E ano

Ene
f) Se zveřejňováním svých qýsledků (úspěchů) v různých soutěžích, olympiádách a projektech pořádaných

Školou Gymnázium' Stř'ední odborná škola, ZákladnÍ škola a Mateřská škola pro sluchově postiŽené, Praha
2,Iečná 21, dalšími školami, školským zaÍízením čijinýrni subjekty. Výsledky mohou b1lt zveřejněny na
webu školy, v tisku, na nástěnkách umístěných v budově školy (v rozsahu jméno, příjrnení, třída, dosaŽený
úspěch, fotografie žáka). Souhlas udělujete na celou dobu VaŠí docházky do školy.

E ano

Ene

Uvedené osobní údaje budou zpracovávány v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou
činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanýrni prostředky. .Sldl soultlos můžete kdykoliv otlvokl bez
jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto
odvoláním' Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů, můŽete podat stíŽnost u Úradu pro ochranu
osobních údajů. Sídlo: Pplk. Sochora27, 170 00 Praha 7.

Prohlašuji, Že jsem plně porozuměl (a) výše uvedeným informacím

V...... ...., dne,.

Podpis Žáka


