
 

Gymnázium Jihlava 

Jana Masaryka 1, Jihlava 

IČO: 60545984 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a použitím obrazových, zvukových a textových materiálů 
Jak vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 84 a násl.), podléhá zpracování osobních údajů shromažďovaných nad rámec zákonných povinností a použití obrazových a zvukových 

záznamů a školních děl souhlasu fyzické osoby a v případě zletilých žáků souhlasu jejich zákonných zástupců. Pověřencem pro ochranu osobních údajů školy je 

Milan Taláček (gdpr@gymnaziumjihlava.cz). Zásady školy pro nakládání s osobními údaji a pro jejich ochranu najdete na webové stránce 

https://www.gymnaziumjihlava.cz/gymnazium-jihlava/privacy/ 

Proškrtnutím čtvercového pole u vámi požadovaného znění textu vyjádříte svůj souhlas/nesouhlas na dobu studia žáka. 

1) Gymnázium Jihlava, Jana Masaryka 1, Jihlava, IČO: 60545984 (Škola),  smí /  nesmí využívat obrazové a zvukové 

záznamy s osobou žáka a zveřejňovat jím vytvořená školní díla, která vzniknou v době, kdy 

bude                                                       (jméno příjmení – tiskacími písmeny) žákem/žákyní Gymnázia Jihlava (Žák), 

pro účely prezentace školy v elektronické či papírové podobě (zejména webové stránky, elektronické dokumenty, 

informační brožury, letáky, výroční zprávy, almanachy a další tiskoviny). 

2) Škola  smí /  nesmí předávat nezbytné osobní údaje Žáka pořadatelům soutěží, kterých se Žák účastní. 

3) Škola  smí /  nesmí kontaktovat zákonné zástupce Žáka prostřednictvím elektronické pošty. 

4) Škola  smí /  nesmí pořídit portrétní fotografii Žáka, kterou vidí pouze učitelé v informačním systému Školy. 

5) Škola  smí /  nesmí v názvu školní schránky elektronické pošty Žáka uvést jeho jméno a příjmení. 

6) Škola  smí /  nesmí uchovávat a využívat telefonní číslo Žákova osobního telefonu. 

……………………………………… 

zákonný zástupce / zletilý žák V Jihlavě dne …………… 
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