
Souhlas s pořizováním fotek, zvukových nahrávek a videozáznamů 

 

* dle příručky "Mit Medien im Dialog - sprachliche Bildung in der Kita digital gestalten", Kurzawe, 

Ulrike (2021), vyd. INSKOM: Verein zur Förderung von Sprache und Kommunikation in Bildung, 
Prävention und Rehabilitation e.V., str. 55  

 

 

Zařízení (razítko):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informace o ochraně osobních údajů 

 Souhlas je dobrovolný. Z odepření souhlasu nebo jeho odvolání nevzniká 

žádné znevýhodnění.  

 Fotky, zvukové nahrávky a videozáznamy jsou bezpečně uloženy a chráněny 

před neoprávněným přístupem. Předání fotek, zvukových nahrávek či 

videozáznamů třetím osobám je možné jen po konzultaci s vámi a s vaším 

písemným souhlasem.  

 Na vyžádání můžete dostat část fotek, zvukových nahrávek a videozáznamů, 

na kterých je vidět a slyšet pouze vaše dítě.  

 Všechny záznamy vymažeme ihned, když je účel zhotovení splněn nebo když 

již vaše dítě opustí mateřskou školu. 

 Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Je možné, aby se odvolání vztahovalo 

na část médií, typů dat nebo fotek. V případě odvolání souhlasu vymažeme 

odpovídající data a v budoucnu nepoužijeme k níže uvedeným účelům.  

 Od mateřské školy máte právo na informace o vašich osobních údajích. 

Kromě toho máte právo na jejich opravu, smazání nebo omezení, právo 

vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost dat.   



 

 

* Prosím přizpůsobte konkrétním potřebám / konkretizujte / doplňte  
 

 

 

Prohlášení o souhlasu 

Milí rodiče,  

používáme média, abychom dokumentovali procesy učení a vývoje dětí a 

používáme média jako nástroj v pedagogických procesech, např. pro mediální 

projekty ke společnému vytváření obrázkových koláží, trikových filmů nebo 

rozhlasových her.  

 

Já / my              

příjmení a jméno    příjmení a jméno  

 

adresa              

 

souhlasím(e) s tím, že pořizujete 

 

 fotky 

 videa  

 zvukové nahrávky 

 

mého / našeho dítěte           

příjmení a jméno      datum narození  

 

Abychom mohli používat a prezentovat fotky, videa a zvukové záznamy, 

potřebujeme váš souhlas. Povolení, které zde dáváte, se vztahuje na použití*  

 

 pro projektové dokumentace a výstavy projektů v mateřské škole 

 ve složkách portfolia dětí  

 na informačních akcích pro rodiče  

 za účelem předání rodičům 

  

  

 

 

 

             

      Místo a datum            Podpis(y) rodičů nebo zákonného zástupce 


