SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OÚ
Já, níže podepsaný/á ……………………………………………., nar. ………………………..,
bytem ………………………………………………………………..,
jsem zákonným zástupcem:
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………….
uděluji tímto výslovný souhlas
INFORMACE O SPRÁVCI
Talent4you, spolek. se sídlem 1. máje
547, Třemošná, 330 11 IČO: 22738991 zapsaný ve spolkovém rejstříku, uvedeného
Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 5033
zastoupen předsedkyní:
Mgr. Ilona Křížková telefonní číslo: 603 783 496 e-mail:
ilona@talent4you.cz
(dále jen „Správce“)
aby v rámci dětské skupiny Mini Aktivity (dále jen „DS“) pořídil a zveřejnil fotografie mého dítěte.
Konkrétně pak (zakroužkujte všechny možnosti, se kterými souhlasíte):
a) zveřejnění fotografií na webových stránkách spolku Talent4you a DS, Krašovská
Aktivity centrum Plzeň,
b) zveřejnění fotografií v docházkovém systému DS,
c) zveřejnění fotografií ve výročních zprávách spolku Talent4you,
d) zveřejnění fotografií na Facebooku Talent4you a DS, Krašovská Aktivity centrum
Plzeň,
e) zveřejnění fotografií v soukromých albech,
f) zveřejnění fotografií v médiích pro propagační účely DS, Krašovská Aktivity centrum
Plzeň,
g) zveřejnění fotografií v informačních letácích a prezentačních materiálech spolku
Talent4you a DS, Krašovská Aktivity centrum Plzeň, h) zveřejnění
fotografií na nástěnkách DS Mini Aktivity,
i) zveřejnění fotografií v newsletteru spolku Talent4you a DS.
Dále pak, aby zpracovával tyto mé osobní údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, mobilní
telefonní číslo, podobiznu, a sice k tomu, aby Správce:
Zpracovával mé osobní údaje pro ANO, SOUHLASÍM* NE, NESOUHLASÍM
propagace DS Mini Aktivity, a
to
na
webových
stránkách
http://www.krasovska.cz/detskecentr
um/, na facebookovém profilu DS a jakož i
na nástěnkách DS Mini
Aktivity.

[jiný účel správce] ANO, SOUHLASÍM* NE, NESOUHLASÍM
* Nehodící se škrtněte
Tento souhlas je udělován na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu.

potřeby

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, VÝMAZ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše
uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním
tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na
tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu kdykoli písemně [resp. zasláním
emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce], a to bez jakýchkoli vícenákladů a následků
pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. V tomto případě Správce
zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by
Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy
uzavřené se mnou. Tímto rovněž není dotčeno mé právo požadovat výmaz i těchto osobních
údajů, které se mě týkají a jsou stále v držení Správce.
Zpracování mých výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených
elektronických informačních systémech.
PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ
Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům,
policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo
je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním
zákonem.
Tímto jsem informován/a, že Správce předává osobní údaje provozovateli DS Mini Aktivity v
areálu Krašovská aktivity centrum Plzeň, a to za účelem prezentace dílčích úspěchů DS i DS
samotné.
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ
Jsem tímto informován/a o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na
bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.
INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Tímto jsem informován/a o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům,
jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování. Bližší informace o
výkonu mých práv sdělí zástupce Správce.
KONTAKTNÍ OSOBY SPRÁVCE
V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých
osobních údajů včetně stížností se lze obrátit na Správce.
KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÉHO ÚŘADU
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních
údajů se rovněž lze obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, WWW: ˂https://www.uoou.cz˃.
podpis:
__________________________________________
Subjekt údajů*: ………………………………………...
Zákonný zástupce dítěte*: ……………………………
* Nehodící se škrtněte

