
 
 

 

 

Informovaný souhlas 

 
  

 Jako zákonný zástupce žáka/žákyně ……………………………………, nar……………………. 

 

 dávám svůj souhlas Základní umělecké škole, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková 

organizace ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních údajů mého dítěte. 

Tento souhlas se vztahuje na: 

 školní akce otevřené pro veřejnost – koncerty, přehlídky, výstavy- údaje 

uváděné 

na programech a průvodních listech (např. jméno a příjmení žáka, rok narození, 

ročník, studovaný obor) 

 při účasti na soutěžích a přehlídkách v rámci reprezentace školy 

 pořizování audio a video záznamů pro účely hodnocení výsledků vzdělávání 

 pořizování a zveřejňování údajů a fotografii v propagačních materiálech školy, 

včetně webových stránek školy a výroční zprávy o činnosti školy 

 zasílání výtvarných děl do výtvarných soutěží pořádaných různými spolky, 

organizacemi, nadacemi apod., kde tyto díla mohou být součástí jejich 

marketingové kampaně 

 

Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na této škole. 

 

 Byl jsem poučen o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu.  

 Beru na vědomí, že tento souhlas je dobrovolný a časově omezený.  Byl jsem rovněž poučen o 

svém právu přístupu k těmto údajům, o právu na opravu nepřesných údajů, o právu na sdělení, 

které údaje byly zpracovány a k jakému účelu. 

Beru na vědomí, že škola tyto osobní údaje může, pouze v zákonem stanovených případech, 

poskytnou dalším osobám a úřadům a je povinna je zabezpečit před zneužitím a neoprávněným 

zpracováním.  

 

 

Velká Bíteš, dne ……………… 

 

 

 

………………………………………………………..…….……. 

(jméno, příjmení hůlkovým písmem)     podpis  

 

 

 

 



 
 

Odvolání informovaného souhlasu 

 

 
 Jako zákonný zástupce žáka/žákyně ……………………………………, nar……………………. 

 

 odvolávám svůj souhlas Základní umělecké škole, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková 

organizace ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních údajů mého dítěte. 

Toto odvolání se vztahuje na  

 celkový souhlas nebo  

 na jednotlivé položky:* 

 školní akce otevřené pro veřejnost – koncerty, přehlídky, výstavy (  např. jméno a 

příjmení žáka, rok narození, ročník, studovaný obor, uváděné na programech a 

průvodních listech) 

 při účasti na soutěžích a přehlídkách v rámci reprezentace školy 

 pořizování audio a video záznamů pro účely hodnocení výsledků vzdělávání 

 pořizování a zveřejňování údajů a fotografii v propagačních materiálech školy, 

včetně webových stránek školy a výroční zprávy o činnosti školy 

 zasílání výtvarných děl do výtvarných soutěží pořádaných různými spolky, 

organizacemi, nadacemi apod., kde tyto díla mohou být součástí jejich 

marketingové kampaně 

 Odvolání souhlasu je na dobu …………………………………….……………. 
    (doplňte trvale, nebo časové rozmezí od- do) 

 

Byl jsem poučen o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu.  

Byl jsem rovněž poučen o svém právu přístupu k těmto údajům, o právu na opravu nepřesných 

údajů, o právu na sdělení, které údaje byly zpracovány a k jakému účelu. 

Beru na vědomí, že škola tyto osobní údaje může, pouze v zákonem stanovených případech, 

poskytnou dalším osobám a úřadům a je povinna je zabezpečit před zneužitím a neoprávněným 

zpracováním.  

 

 

Velká Bíteš, dne ……………… 

 

 

 

…………………………………………………………………..……. 

(jméno, příjmení hůlkovým písmem)    podpis  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Informovaný souhlas pro jednu určitou akci 

 
  

 Jako zákonný zástupce žáka/žákyně  

 

……………………………………….……………………, nar……………………. 

 

 dávám svůj souhlas Základní umělecké škole, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková 

organizace ke shromažďování, zpracování a evidenci osobních údajů mého dítěte. 

Tento souhlas se vztahuje na 

 

……………………………………………………………………………….. 
(např. Soutěžní přehlídka pro hudební obor – Hra na klavír, konaná v Jihlavě dne ….) 
 
 

 pořizování audio a video záznamů, fotografií z vystoupení žáka. 

 

 

 

Byl jsem poučen o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodu.  

 Beru na vědomí, že tento souhlas je dobrovolný a časově omezený.  Byl jsem rovněž poučen o 

svém právu přístupu k těmto údajům, o právu na opravu nepřesných údajů, o právu na sdělení, 

které údaje byly zpracovány a k jakému účelu. 

Beru na vědomí, že škola tyto osobní údaje může, pouze v zákonem stanovených případech, 

poskytnou dalším osobám a úřadům a je povinna je zabezpečit před zneužitím a neoprávněným 

zpracováním.  

 

 

Velká Bíteš, dne ……………… 

 

 

 

………………………………………………………..…….……. 

(jméno a příjmení hůlkovým písmem)    podpis  

 
 


