
Vyjádření rodičů / zákonných zástupců dítěte 
 
 
Jméno dítěte:  .......................................................................... 
 
Prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o zpracování osobních údajů mého dítěte a osobních 
údajů mých v Schola musica Stella maris – Soukromé základní umělecké škole s.r.o., se síd-
lem V Kaštanech 103, 267 01 Králův Dvůr (dokument Základní informace o ochraně osob-
ních údajů pro zákonné zástupce je zveřejněn na web. stránkách školy a k nahlédnutí v sídle 
školy). Následující vyjádření souhlasu či nesouhlasu jsou projevem mé svobodné vůle. 
Byl/a jsem seznámen/a s tím, že: 
a) níže podepsaná vyjádření jsou platná po celou dobu docházky mého dítěte (mě v případě 
zletilého studenta) do výše uvedené školy a následujících pět let po ukončení vzdělávání, 
mohu však svůj názor kdykoli změnit (souhlas odvolat, nebo nesouhlas změnit v souhlas), a 
to vždy písemnou formou v sekretariátu školy; 
b) mám právo: 

i. na přistup k osobním údajům dítěte zpracovávaným školou, jejich opravu, omezení 
zpracování nebo výmaz; vznést námitku proti zpracovaní, 
ii. podat stížnost u dozorového organu (Úřad na ochranu osobních údajů). 

 
Níže uvedená vyjádření podepisuji (odpovídající variantu zakroužkujte): 
a) spolu s druhým rodičem / zákonným zástupcem dítěte (jsou připojeny vždy podpisy obou 
rodičů/zákonných zástupců), 
b) ve shodě s vůlí druhého rodiče / zákonného zástupce (je připojen vždy jen jeden podpis), 
c) ze své vůle, jelikož druhý z rodičů / zákonných zástupců nežije / není znám / nemá způso-
bilost k právním úkonům v plném rozsahu / je rodičovské zodpovědnosti zbaven / výkon jeho 
rodičovské zodpovědnosti je pozastaven (je připojen vždy jen jeden podpis). 
 
Datum: …..................          Podpis matky / zák. zástupce: ….................................................. 
 
                                             Podpis otce / zák. zástupce: ….................................................... 
 
1. Používání e-mailových kontaktů rodičů / zákonných zástupců v komunikaci 
se školou 
Škola používá pro efektivní a rychlou komunikaci s rodiči / zákonnými zástupci svých žaků 
e-mailový komunikační kanál, a to po dobu docházky dítěte do školy. E-mailovou komunikaci 
směrem k rodičům / zákonným zástupcům dětí využívají při své činnosti pracovníci vedení 
školy, učitelé a asistentka ředitelky a řídí se vnitřními předpisy. V případě nesouhlasu s pou-
žíváním e-mailových kontaktů budou rodiče / zákonní zástupci dítěte pro důležité informace 
týkající se vzdělávání jejich dítěte kontaktováni telefonicky nebo jim budou tyto informace za-
sílány na adresu udanou pro doručovaní písemností, popř. datovou schránkou. 
 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM (vybranou variantu zakroužkujte) 
s používáním mého e-mailoveho kontaktu v komunikaci se školou. 

 
 
Podpis zák. zástupce / zástupců: …...............................         …..................................... 
 
2. Zveřejňování audiovizuálních záznamů dítěte včetně jeho jména ve veřejně přístup-
ných médiích školy 
Škola v rámci propagace své činnosti pořizuje v průběhu vzdělávací činnosti fotografie, audio 
nebo videozáznamy z různých akcí, na kterých se vyskytují skupiny i jednotliví žáci školy. 



Záznamy jsou v tištěné nebo elektronické podobě umísťovány v propagačních a informač-
ních materiálech školy a na webových stránkách školy. K jednotlivým záznamům mohou být 
připojena jména dětí a obor, který navštěvují. Záznamy jsou podle své povahy následně od-
straněny a zlikvidovány nebo uchovávány v dokumentaci školy po dobu její existence. Naklá-
dání s nimi se pak řídí spisovým řádem. 
 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM (vybranou variantu zakroužkujte) 
se zveřejňováním výše uvedených záznamů se jménem mého dítěte na propagačních mate-

riálech školy. 
 
 
Podpis zák. zástupce / zástupců: …...............................         …..................................... 
 
3. Zpracování údajů dítěte a zveřejňování audiovizuálních záznamů dítěte včetně 
jeho jména v souvislosti s účastí dětí na soutěžích a obdobných akcích 
Škola podporuje individuální nadání dětí také účastí na přehlídkách a na postupových soutě-
žích. V případě účasti dítěte jsou pořádající organizaci poskytovány jméno a příjmení žaka a 
datum narození, a to za účelem vlastní organizace soutěže (seznamy soutěžících, zařazení 
do příslušné věkové kategorie, zpracování a zveřejnění výsledkových listin, zpracování di-
plomů a ocenění apod.). Zároveň je na těchto akcích pořadateli za účelem propagace akce 
pořizována audiovizuální dokumentace, která může být následně použita včetně jmen dětí s 
uvedením školy, kterou reprezentovaly, v místně obvyklých médiích (školní a místní tisk, te-
levizní a internetové nahrávky, webové stránky příslušné školy apod.). 

 
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM (vybranou variantu zakroužkujte) 

s poskytováním výše uvedených údajů organizacím pořádajícím soutěže a obdobné akce. 
 

SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM (vybranou variantu zakroužkujte) 
se zveřejňováním audiovizuálních záznamů dítěte včetně jeho jména organizacemi 

pořádajícími soutěže a obdobné akce. 
 
 
Podpis zák. zástupce / zástupců: …...............................         …..................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


