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Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem
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GENERÁLNÍ SOUHLAS
Zpracování osobních údajů
Souhlasím s tím, že škola zpracovává osobní údaje žáka a jeho zákonných zástupců pro účely splnění
povinností vyplývajících ze školského zákona, účetních, daňových a dalších právních předpisů souvisejících
s činností školy.

Fotky, případně video
Souhlasím s tím, že škola pořizuje v průběhu vyučování a dalších akcích školy fotografie nebo
videozáznamy a tyto materiály následně používá ke své prezentaci a reklamní propagaci. Jsou rovněž
zveřejňovány na webových stránkách školy: www.severoceska.cz a školních profilech na sociálních sítích.
Zveřejňované fotografie a videosoubory jsou pečlivé vybírány a nejsou spojovány s dalšími osobními daty
žáka. V případě nesouhlasu nebudou fotografie žáka zveřejňovány.

Poradenské služby
Souhlasím s tím, aby po celou dobu studia byly žákovi poskytovány služby výchovného poradce,
školního metodika prevence sociálně patologických jevů a případně další poradenská činnost, kterou bude
škola pokládat za nezbytnou. Jedná se o služby v základní poradenské rovině a rozsahu.
Veškerá činnost školního metodika primární prevence sociálně patologických jevů je popsána ve vyhlášce
č.72/2005 sb. o poradenských službách (dostupná na: http://msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1)
Výchovný poradce a kariérový poradce (jedná se mimo jiné i o odbornou pomoc při integraci žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, péči o děti ohrožené školním neúspěchem apod.). Veškerá činnost
výchovného poradce je popsána ve Vyhlášce č.72/2005 Sb. o poradenských službách (dostupná na
http://www.mmt.cz/dokumenty-vyhlaska-c-72-2005-sb-1).
V případě vašeho nesouhlasu nebudou žákovi poradenské služby poskytovány
Tento generální souhlas je v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o Ochraně osobních údajů
(GDPR) a je nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Severočeskou střední školou s.r.o. a žákem nebo jeho
zákonným zástupcem.
V Ústí nad Labem dne 10. května 2018
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