
   

 
 

Gymnázium Chotěboř 
Adresa:  583 01 Chotěboř, Jiráskova 637 

Tel.:  569669361, 775669361  

www:  www.gch.cz, e-mail: gch@gch.cz

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů žáka  
  
Já, pan(í)  ……………………………………….., zákonný zástupce žáka (jméno a příjmení)   

 

……………………………………….,  v době podpisu tohoto souhlasu žák(yně) třídy ……..      

beru na vědomí, že Gymnázium Chotěboř je povinno podle zákona č.561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

zpracovávat osobní údaje. Zpracovávané osobní údaje definuje uvedený zákon a prováděcí 

předpisy. Pro zpracování osobních údajů nad rámec zákonného zpracování je vyžadován 

informovaný souhlas.   

  

Dávám tímto výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely: 

 

Účel zpracování (osobní údaj) 
Souhlasím/nesouhlasím 

Poskytování informací 

1 Pro účely nezbytného kontaktu se školou, organizace výchovy 

a vzdělávání ve škole kontakt na zákonné zástupce 

(e-mail, telefonní číslo). V případě souhlasu doplňte aktuální údaje:  

e-mail:     telefonní číslo: 

 

□ ANO / □ NE 

2 Organizování školních a mimoškolních akcí, exkurzí, výletů, 

zahraničních zájezdů, lyžařského a sportovního kurzu 

(seznam žáků s uvedením jména a příjmení, data narození a třídy) 

□ ANO / □ NE 

3 Organizování soutěží a olympiád 

(seznam žáků s uvedením jména a příjmení, data narození a třídy) 
□ ANO / □ NE 

4 Informace pro SRPSŠ při Gymnáziu Chotěboř, z. s. 

(seznamy zákonných zástupců) 
□ ANO / □ NE 

5 Vedení nezbytných informací o zdravotním stavu žáka 

(informace, které předá zákonný zástupce škole, například alergie, 

užívané léky, …, mohou ovlivnit průběh výchovy a vzdělávání) 

□ ANO / □ NE 

Zveřejňování informací 

1 Zveřejňování osobních údajů mého dítěte na www stránkách školy 

(jméno a příjmení žáka v seznamu tříd) 
□ ANO / □ NE 

2 Propagace úspěchů a výsledků školy a žáků na www stránkách školy 

(http://www.gch.cz), propagačních materiálech školy, na nástěnkách 

ve škole a ve výroční zprávě za školní rok (jméno a příjmení žáka, třída 

v seznamu účastníků akce, jméno a příjmení žáka, třída u prezentace 

úspěchů školy a zveřejňování fotografií z akcí organizovaných školou)  

□ ANO / □ NE 

3 Zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků na výstavách 

a přehlídkách (prezentace prací a úspěchů žáků školy) 

□ ANO / □ NE 

 

 Souhlas poskytuji na celé období vzdělávání mého dítěte na Gymnáziu Chotěboř. 

Byl jsem poučen o svých právech, 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.  

 

V __________________ dne____________ podpis zákonného zástupce________________ 

http://www.gch.cz/
http://www.gch.cz/

