
Ochrana osobních dat a zveřejňování fotografií a prací dětí na 

webových stránkách 

 

Správce osobních údajů zastoupený Základní školou a Mateřskou školou Vranovice, 

příspěvková organizace prohlašuje, že je plně respektováno právo na soukromí a 

návštěvou těchto stránek nejsou shromažďovány žádné osobní údaje o vás, pokud jste k 

tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.  

Zákonný zástupce žáka zapsaného k docházce do Mateřské školy Vranovice školského 

zařízení pro předškolní vzdělávání vyjadřuje souhlas s vedením jím poskytnutých 

osobních nebo citlivých údajů o žákovi správcem, kterým je Základní škola a Mateřská 

škola Vranovice, příspěvková organizace. Současně souhlasí s eventuelním umístěním 

fotografie žáka (podobenka) na nástěnky Mateřské školy Vranovice, webovou prezentaci 

nebo v rámci prezentace Mateřské školy Vranovice. Zveřejněna může být jak samotná 

podobenka nebo může být zveřejněna fotografie žáka ve společnosti dalších osob, 

tvořících skupinu současně s uvedením křestního jména, kroužku, aktivity apod. U 

žádného zveřejnění nesmí být uvedeny další identifikační znaky, jakými jsou například 

příjmení, věk, adresa bydliště apod. Zákonný zástupce dále bere na vědomí, že má 

práva dle §§ 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí souhlasu se 

zveřejněním fotografie žáků, jejich projektů, jejich prezentací na webu apod. je 

dobrovolné. Zákonný zástupce může svůj souhlas písemně kdykoliv odvolat. Odvolání 

tohoto souhlasu musí být písemné a doručené na adresu správce. Zákonný zástupce 

výslovně souhlasí s tím, že je možno užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v 

platném znění (Občanského zákoníku), jméno, příjmení a fotografii nebo jiné zveřejnění 

v propagačních a reklamních materiálech Mateřské školy Vranovice. Mateřská škola 

Vranovice zajistí, aby zveřejněním nedošlo k poškození dobrého jména žáka nebo 

zákonného zástupce nebo nebyly dotčeny jejich práva na ochranu osobnosti. Udělený 

souhlas je platný po dobu docházky na aktivity Mateřské školy Vranovice. Po ukončení 

docházky může být prezentace zejména projektů, úspěchů s uvedením konkrétního žáka 

využívána, pokud nedošlo k prokazatelnému odvolání souhlasu. 
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