
 

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace 

 A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

 
 

Souhlas žáka s pořízením, použitím a rozšiřováním fotografií a audiovizuálních záznamů 
 
V souladu s příslušnými předpisy* souhlasím se zpracováním svých osobních údajů za účelem pořizování 
a používáním fotodokumentace, videozáznamů a audiozáznamů pro potřeby:  zdokumentování soutěžních a 
kulturních vystoupení; propagace a prezentace školy; publikování poznatků v médiích, odborných publikacích; 
zpracování vědeckých, diplomových a jiných prací.    ANO – NE 

 
V souladu s příslušnými předpisy* souhlasím se zveřejňováním výsledků mé školní práce a úspěchů ve 
školních, mimoškolních soutěžích a přehlídkách, a to formou uvedení jména a příjmení, věku, ukázky práce, 
umístění v soutěži, fotografie, popř. videozáznamu na webových stránkách školy, na sociálních sítích (např. na 
facebookové stránce školy), v propagačních materiálech školy (informační brožury, letáčky, plakáty), na 
nástěnkách a ve vitrínách umístěných v budově školy, na veřejných výstavách pořádaných školou, v publikacích 
zabývajících se činností školy a ve výročních zprávách.     ANO – NE 
 
*příslušné předpisy - § 84 až 90 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů; zákon č.101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

 
V Ostravě dne……………………………………… 
 
 
Jméno a příjmení žáka: …………………………………………………Datum narození:…………….……………. 
 
Podpis žáka: ………..……………………………………………………………………………………………………. 
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