CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA, o.p.s.
Náhradní rodinná péče
Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Telefon: 599 455 121, fax 599 455 115
www.css-ostrava.cz

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ A AUDIVIZUÁLNÍHO ZÁZNAMU

Osoby odpovědné za výchovu:

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………..
Datum narození: …………………………………....................................................................
Bytem: ……………………………………………………………………………………………….

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………………………………………………………………….
Bytem: ………………………………………………………………………………………………..

Svěřené děti:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………….
Datum narození: ……………………………………………………………………………………

Jméno: ……………………………………………………………………………………………….
Datum narození: …………………………………………………………………………………….

Souhlasím s tím, aby Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (dále jen „CSSO“ nebo
„pořizovatel“), Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, středisko Náhradní
rodinné

péče,

pořizovalo

fotografie

a

audiovizuální

záznamy

výše

uvedeného

dítěte/uvedených dětí, případně mé osoby v průběhu akcí pořádaných v rámci naplňování
Dohod o výkonu pěstounské péče (CSSO, o.p.s. tyto akce pořádá nebo je jejich zadavatelem).
Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií, audiovizuálního záznamu ať už v podobě
hmotné či digitalizované (nehmotné), a to zejména následujícím způsobem:


pořizovatel je oprávněn užít fotografie pro účely pěstounů, s kterými má CSSO
uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, a jim svěřených dětí, pro propagaci
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činnosti CSSO ve svých prostorách, na svých internetových stránkách a v tištěných
publikacích s tím, že spolu se záznamem nezveřejní mé jméno ani jiné osobní údaje


pořizovatel je oprávněn poskytnout fotodokumentaci třetím osobám za účelem
vytvoření propagačních materiálů a publikací CSSO a třetích osob



tištěné materiály mohou být použity pro vnitřní potřebu CSSO, pro širokou veřejnost a
mohou být poskytnuty sponzorům a dárcům

Poučení k souhlasu:


souhlas je dán na období, ve kterém je služba související s uzavřením Dohody o
výkonu pěstounské péče poskytována, případně do odvolání toho, kdo souhlas udělil



souhlas je vyhotoven ve 2 provedeních – pro CSSO (uchovává jej ve spisové
dokumentaci) a pro toho, kdo uděluje souhlas

V .............................. dne ..............................

….………………..………

……………………………

Podpisy osob pečujících
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