
Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace

Odvolání informovaného souhlasu

Jméno a příjmení žáka………………………………………………..Datum narození…………………………………………

Odvolávám svůj souhlas s tím, aby  ááklanní kkola aateřská kkola, ttnȠcee, příspvvková oraanȠzacee 
uvánvla osobní únaje mého nítvte v tvcehto boneceh:

1. traanȠzování mȠmokkolníceh akceí, oznravnýceh poby tů vlastvvnnýceh a zahranȠčníceh zájeznů, 
exkurzí, slevenky  na hromannou jíznenku, slevenky  na vstup no aalerȠí a muzeí – seznamy  
žáků s natem narození, přenávání nalkím osobám
tnvolávám  □                                          Neonvolávám  □

2. traanȠzování soutvží a oly mpȠán (včetnv mezȠnáronníceh on lȠne projektů) – seznamy  žáků 
s natem narození, přenávání nalkím osobám
tnvolávám  □                                          Neonvolávám  □

3. Jména osob, které bunou onvánvt žáka bvhem výuky  ze záklanní kkoly , kkolní nružȠny  –jméno
a příjmení osoby , telefonní číslo. Dále kontaktní únaje jȠnýceh oprávnvnýceh osob, které bunou 
Ƞnformovány  o průbvhu vznvlávání žáka. V přípanv rozvonu ronȠčů, jméno a příjmení 
nruhého ronȠče a časový rozsah sty ku s nítvtem k zajȠktvní bezproblémového režȠmu 
vznvlávání, popř. přenložení rozhonnutí o sounním zákazu sty ku.
tnvolávám  □                                           Neonvolávám  □

4. Fotoarafe, vȠnea a záznamy  pořízené bvhem akceí kkoly  a zveřejnvné jako vȠzuální Ƞnformacee 
nekomerčního ceharakteru na webovýceh stránkáceh kkoly , v obeceníceh zpravonajíceh, v tsku, 
pokun nebune ponobȠzna žáka spojena s jeho jménem.
tnvolávám  □                                            Neonvolávám  □

5. Písemnost a jȠné projevy  osobní povahy  žáka za účelem prezentacee a propaaacee kkoly  a 
Ƞnformování o aktvȠtáceh kkoly  na webovýceh stránkáceh kkoly , v obeceníceh zpravonajíceh, v tsku. 
Jenná se zejména o Ƞnformacee o úspvkíceh žáka v soutvžíceh, slohové prácee, výtvarné prácee, 
nȠplomy , hunební a jȠná vy stoupení, žákovské prácee nȠaȠtálního ceharakteru, příspvvky  žáků no 
kkolníceh a obeceníceh novȠn.
tnvolávám  □                                             Neonvolávám  □

6. Informacee o znravotní pojȠkťovnv z nůvonu BtáP (v přípanv úrazů).
tnvolávám  □                                             Neonvolávám  □

7. Číslo bankovního účtu, jméno majȠtele účtu za účelem bezhotovostního hrazení stravného.
tnvolávám  □                                             Neonvolávám   
ááklanní kkola a aateřská kkola, ttnȠcee, příspvvková oraanȠzacee, proto jȠž nemá můj souhlas se zpraceováváním osobníceh únajů 
za účelem, který by l nříve unvlen pomoceí „INFtRatVANÉHt StUHLASU“. tnvolání souhlasu nemá vlȠv na zákonnost čȠnností 
zpraceovanýceh no současnost. PřȠ ponpȠsu pouze jenním zákonným zástupceem tento svým ponpȠsem stvrzuje, že zákonní 
zástupceȠ nítvte jennají ve shonv. (§ 876 onst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znvní poznvjkíceh přenpȠsů)

Datum:                    Jméno a příjmení otcee:                                            PonpȠs:

Datum:                    Jméno a příjmení matky :                                         PonpȠs: 
 Pro upřesnvní Odvolání můžete použít zanní stranu tskopȠsu:
Ano  □                                                            Ne  □


