Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o.
Na Celně 281, Mladá Boleslav 293 01

Informovaný souhlas

Jméno žáka: ………………………………………….. Datum narození:……………………………..
Třída: ………………

1. Potvrzuji, že jsem byl (a) seznámen (a) se školním řádem a pravidly hodnocení. Se
školním řádem a pravidly hodnocení souhlasím a rozumím jim.
2. Potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s pravidly BOZ k bezpečnému průběhu vyučování a
učební praxe při nástupu do školy. Znalosti byly ověřeny formou pohovoru. Předepsané látce jsem rozuměl(a).
3. Beru na vědomí, že před odchodem na kterékoliv prázdniny, exkurze, vycházky, výlety, brigády a podobné akce budu poučen(a) o bezpečném chování o prázdninách a
na těchto akcích.
4. Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s pravidly pro praktické vyučování a požadavky
na nošení business dressu. Pravidlům rozumím a souhlasím s nimi.
5. Souhlasím – nesouhlasím* s pořizováním fotografií, filmových záznamů a zvukových
nahrávek zachycujících činnost a projevy při činnostech zajišťovaných školou pro účely propagace školy a zdokumentování školní a mimoškolní činnosti. Souhlas uděluji na
celou dobu docházky žáka(žákyně) do školy a na dobu pěti let po ukončení studia ve
škole.
6. Souhlasím – nesouhlasím* s předáváním osobních údajů třetí straně(dopravce, poskytovatel ubytování,, organizátor soutěže, smluvní pracoviště praktického vyučování, organizátor odborných kurzů, pojišťovna, organizace, v níž probíhá exkurze, apod.)
Souhlas uděluji na celou dobu školní docházky.
7. Souhlasím – nesouhlasím* s prezentací školních prací v prostorách školy, na soutěžích, výstavách či přehlídkách. Souhlas uděluji na celou docházky žáka(žákyně) a na
dobu pěti let po skončení studia.
8. Souhlasím – nesouhlasím* se zveřejněním výsledků(úspěchů) žáka(žákyně) v různých
soutěžích a projektech organizovaných školou, školskými organizacemi či jinými subjekty. Výsledky mohou být zveřejněny na webu školy, v tisku, na nástěnkách umístě-

Střední škola gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o.
Na Celně 281, Mladá Boleslav 293 01
ných v budově školy. Souhlas uděluji na celou dobu docházky žáka(žákyně) a na dobu
pěti let po dobu ukončení studia.

9. Souhlasím – nesouhlasím* se zveřejňováním jména, příjmení, fotografií, dosažených
úspěchů ve výročních zprávách školy. Souhlas uděluji na celou dobu docházky žáka(žákyně) a na dobu pěti let po skončení studia.

Svým podpisem udělujete souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů žáka(žákyně) Střední škole gastronomie a hotelnictví Mladá Boleslav, s.r.o. Souhlas poskytujete dobrovolně a neplynou z něho žádné právní povinnosti. Uvedené osobní údaje budou zpracovány v listinné i v elektronické podobě. Svůj souhlas můžete kdykoliv
odvolat bez jakýchkoli sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost
zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

Mladá Boleslavi dne: …………………………

Podpis žáka: …………………………………… Podpis zákonného zástupce: ………………………….

Poznámka: Příklady oprávněného zpracování osobních údajů:





Za účelem výkonu nebo ochrany práv osob – např. pořízení nebo použití fotografií nebo záznamů při protiprávním jednání, dokumentace úrazů apod.
V situacích, kdy se záznam nebo fotografie pořizuje k úřednímu účelu, např.
při styku školy se zákonnými zástupci v souvislosti s řešením stížností, závažných výchovných nebo vzdělávacích otázek spojených s konkrétním žákem.
Při vědecké, umělecké nebo zpravodajské licenci( např. oprávnění novináře
natáčet i bez souhlasu, tedy pořizování fotografií z veřejných akcí pořádaných
školou pro novinářské či reportážní účely.
Při pořizování fotografie velké skupiny osob pouze pro ilustrační účely.

* nehodící se škrtněte

