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Vážení rodiče,
fotografie zobrazující jednu nebo více identifikovatelných osob je jak osobním
údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o citlivý údaj dle § 4
písm. b) tohoto zákona), tak předmětem ochrany osobnosti upravené občanským
zákoníkem v § 11 a následující. Z obou těchto předpisů vyplývá, že pořízení a
použití (resp. "zpracování" v terminologii zákona č. 101/2000 Sb.) fotografie
podléhá souhlasu fyzické osoby, resp. v případě nezletilých dětí souhlasu jejich
zákonných zástupců. Souhlas nemusí být dáván ke každé fotografii, postačí
vyjádření zákonného zástupce dítěte k informaci o pořizování fotografií a o tom,
jakým způsobem bude s fotografiemi nakládáno. Naše školka pořizuje fotografie
(příp. videozáznamy) z většiny pořádaných akcí. Fotografie, kterými školka
prezentuje svou činnost, zveřejňuje nejčastěji na webových stránkách školky a na
Facebooku, v prezentačních materiálech školky, apod. Na těchto obrazových
záznamech jsou právě děti školky Indigo Kids.

Vážení rodiče,
fotografie zobrazující jednu nebo více identifikovatelných osob je jak osobním
údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o citlivý údaj dle § 4
písm. b) tohoto zákona), tak předmětem ochrany osobnosti upravené občanským
zákoníkem v § 11 a následující. Z obou těchto předpisů vyplývá, že pořízení a
použití (resp. "zpracování" v terminologii zákona č. 101/2000 Sb.) fotografie
podléhá souhlasu fyzické osoby, resp. v případě nezletilých dětí souhlasu jejich
zákonných zástupců. Souhlas nemusí být dáván ke každé fotografii, postačí
vyjádření zákonného zástupce dítěte k informaci o pořizování fotografií a o tom,
jakým způsobem bude s fotografiemi nakládáno. Naše školka pořizuje fotografie
(příp. videozáznamy) z většiny pořádaných akcí. Fotografie, kterými školka
prezentuje svou činnost, zveřejňuje nejčastěji na webových stránkách školky a na
Facebooku, v prezentačních materiálech školky, apod. Na těchto obrazových
záznamech jsou právě děti školky Indigo Kids.
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