44.mateřská škola Plzeň, Tomanova 3,5, příspěvková organizace
Souhlas zákonného zástupce dítěte
Jméno dítěte ………………………………………………………......
Datum narození ………………………………………………………
Tímto já, níže podepsaný/á.....................................................................
(jméno a příjmení zákonného zástupce)
uděluji mateřské školce souhlas s:
Pořizováním fotografií a videí mého dítěte během
aktivit školky (např. školní akce, besídky, výlety,
vzdělávací
činnost)
za
účelem
zveřejnění
na internetových stránkách mateřské školy, vedení
kroniky mateřské školy a nabídky společných
fotografií i pro další rodiče dětí z mateřské školy
Pořizováním fotografií a videí třetích stran v rámci
různých projektů (např. dobrovolní hasiči, iniciativy
na podporu zdravých nohou, zoubků apod.) a
zveřejňování na jejich webových stránkách
(zveřejnění je mimo kontrolu školky)
Pořizováním fotografií a videí dítěte a třetích stran za
účelem propagace školky v médiích (tisk, webové
stránky města apod.)
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Tento souhlas uděluji za období docházky mého dítěte do mateřské školky, s tím, že školka je
může využívat po období 3 let po ukončení školní docházky mého dítěte. Jsem obeznámen/a,
že svůj souhlas můžu kdykoliv odvolat zcela anebo částečně. Žádost o odstranění fotografií,
videí a jiných záznamů v majetku školky, musí být podána písemně na emailovou či
korespondenční adresu školky. Školka vyhoví žádosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů,
v komplikovaných případech ve lhůtě 60 kalendářních dnů od dne doručení žádosti.
V případě, že vyhovění žádosti by znamenalo nepřiměřená technická opatření a náklady, je
školka oprávněna vyhovět žádosti jen částečně anebo ji zcela zmítnout. Právo na výmaz
nesmí odporovat výkonu práva na informace a svobodu projevu, plnění povinností
stanovených právem EU, veřejnou mocí, je to nezbytné pro veřejné zdraví anebo určení či
obhajobu právních nároků. Pokud zákonný zástupce nesouhlasí s rozhodnutím ředitele, může
podat stížnost k pověřenci, popřípadě k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, Tel: +420 234 665 111, fax: +420 234 665 444, https://www.uoou.cz, E-mail:
posta@uoou.cz.

V Plzni dne ………………..
……………………………
podpis zákonného zástupce

