
Soukromé středisko praktického vyučování RENOVA,   z.ú.   Milotice nad Opavou  
                            IČO: 258 60 585, zapsaný v rejstříku zapsaných ústavů, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl U, vložka 310

Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových a 
zvukových záznamů týkajících se žáka nebo jeho projevů osobní povahy 

Já ………………………………………………         narozený/á dne …………………….

trvale bytem  ………………………………………………………………………..

žáka/žákyně, ubytovaný/a ve školním roce ………….…………..na domově mládeže 
Střední školy SSPV RENOVA

v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlasím s 
pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových a zvukových 
záznamů týkajících se mého syna/mojí dcery nebo jeho/jejích projevů osobní povahy pro 
potřeby SSPV RENOVA, zejména pro prezentaci a propagaci školy, informování o 
aktivitách školy a pro potřebu poskytování ostatním žákům/žákyním a zaměstnancům 
školy (jedná se např. o webové stránky školy, CD/DVD nosiče - záznamy z výletů, exkurzí,
soutěží apod.) 

Výše uvedený souhlas poskytuji po dobu, kdy budu žák/žákyně, nebo ubytován/a na 
domově mládeže SSPV RENOVA, a po dobu pěti let po ukončení ubytování s výjimkou 
užití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových a zvukových záznamů za účelem 
vydávání a publikace ročenek, obrazových a zvukových záznamů a obdobných materiálů, 
kdy poskytuji souhlas časově neomezený. 

V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu nařízení 
EU 679/2016 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, souhlasím 
s jejich shromažďováním a zpracováním školou ke shora uvedeným účelům, po dobu 
uvedenou v předchozím odstavci. 

Jsem informován/a o skutečnosti, že svůj souhlas s pořízením a použitím písemností 
osobní povahy, podobizen, obrazových a zvukových záznamů mohu kdykoliv a z 
jakýchkoliv důvodů zrušit. 

Podpisem dále stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o právech ve smyslu § 84 až 90 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník 

 V …………………………………                               dne ……………………………….

Podpis …………………………...

 

Telefon:  777 977 661 - 2                              e-mail:   sspvrenovaops@centrum.cz    

Kontaktní osoba: Jaroslava Tomčalová – ředitelka SSPV RENOVA, z.ú. Milotice nad Opavou                  adresa: Milotice nad Opavou č.33,  792 01


