INFORMOVANÝ SOUHLAS uzavřený mezi
Základní školou Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, zastoupenou
PaedDr. Irenou Jarešovou, ředitelkou školy
a
zákonným zástupcem

_____________________________________________________________________________________
(jméno, příjmení a bydliště zákonného zástupce nezletilého žáka)

nezletilého žáka

_____________________________________________________________________________________
(jméno, příjmení a datum narození nezletilého žáka)

Tento Informovaný souhlas je uzavřen v souladu s platným Školním řádem Základní školy Bedřicha
Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk a platí po celou dobu docházky
nezletilého žáka do jmenované základní školy. Na základě tohoto Informovaného souhlasu:
1. Zákonný zástupce nezletilého žáka dává tímto souhlas, aby oficiální fotografie zhotovené na akcích, které
organizovala výše jmenovaná škola, mohly být zveřejněny na webových stránkách školy, při propagaci školy,
ve výročních zprávách o činnosti školy, při prezentaci a publikaci odborné činnosti školy (prezentace
didaktických postupů a metod) nebo při dalších podobných příležitostech.
2. Zákonný zástupce žáka tímto vydává souhlas s možností provedení orientačního testování přítomnosti
návykových látek v organismu žáka, existuje-li důvodné podezření, že je žák pod vlivem některé návykové
látky, čímž je bezprostředně ohroženo jeho zdraví. Oprávnění provést testování je škole dáno přímo zákonem
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně zdraví před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a
jinými návykovými látkami. Zákonní zástupci žáka budou o tomto šetření neprodleně informováni
3. Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk se zavazuje, že uvolní výše
jmenovaného nezletilého žáka v průběhu vzdělávání pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce
žáka, popřípadě ho osobně předá pouze zákonnému zástupci nebo jím pověřené zletilé osobě. Jména
pověřených osob uvede zákonný zástupce v Dodatku tohoto Informovaného souhlasu.
Informovaný souhlas zákonných zástupců žáků se zpracováním osobních údajů:
Dávám svůj souhlas Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres
Nymburk (dále jen "škole") ke shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých
údajů o zdravotním stavu mého dítěte _______________________________________ ve smyslu všech
ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci školy a v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace, zveřejňování údajů
a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek.
Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu
nezbytnou pro jejich zpracování, vědecké účely a archivnictví.
Souhlas poskytuji pouze škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje
poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem
a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.
Byl jsem poučen o právech podle zákona, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání
důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je
dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.
Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, 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,
mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Lysá nad Labem dne _______________

_______________________
podpis ředitelky školy

_________________________________________
podpis zákonného zástupce nezletilého žáka

Dodatek k INFORMOVANÉMU SOUHLASU uzavřenému mezi
Základní školou Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk
zastoupenou PaedDr. Irenou Jarešovou, ředitelkou školy
a
zákonným zástupcem

Zákonný zástupce nezletilého žáka
________________________________________________________________________
(jméno, příjmení a datum narození nezletilého žáka)

v souladu s bodem č. 3 Informovaného souhlasu určuje k vyzvednutí nezletilého žáka tyto pověřené
zletilé osoby:
Jméno a příjmení pověřené osoby

vztah
k nezletilému žákovi

telefonní kontakt na pověřenou osobu

Zákonný zástupce žáka se zaručuje, že telefonní kontakt bude vždy aktuální.
Případné jakékoli změny (tzn. ne jen telefonních kontaktů) musí nahlásit neprodleně škole
výhradně písemnou formou.
Lysá nad Labem dne ______________

_______________________________
podpis zákonného zástupce nezletilého žáka

