
Vážení rodiče, dovolujeme si Vás požádat dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů o vyjádření Vašeho souhlasu se zveřejňováním vybraných osobních údajů Vašeho 

dítěte. Váš formální souhlas se týká zveřejnění jména, příjmení, třídy a fotografií Vašeho 

dítěte. Svůj případný nesouhlas prosím pečlivě zvažte. Znamenal by, že Vaše dítě by 

nemohlo být fotografováno při školních akcích, nemohli bychom ho pochválit na webu školy 

za dosažený úspěch apod. Své rozhodnutí můžete kdykoliv v průběhu docházky Vašeho dítěte 

změnit. Děkujeme za Váš čas a vyplnění návratky.  

                                                                                      Mgr. Kateřina Karnová, ředitelka školy 

 

----------------------------------------------zde odstřihnout------------------------------------------------ 

 

Souhlasím / nesouhlasím
*
 se zveřejňováním osobních údajů svého syna / dcery

*
 

 

........................................................................................., třída ...................... a to v rozsahu 

 jméno, příjmení, třída a dále pak s pořizováním fotodokumentace, audio a video 

záznamů za účelem prezentace Základní školy TGM a Mateřské školy Dolní Bousov na 

oficiálních webových stránkách školy a sdíleném webovém úložišti fotografií, v tisku, na 

vývěskách, nástěnkách a ve výroční zprávě školy. Souhlas poskytuji na celé období vzdělání 

svého dítěte na této škole.  
* 
nehodící se škrtněte 

 

V ............................................................, dne ......................... .    

 

Podpis zákonného zástupce:  ............................................................................                       
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