Společenský klub Zdice
IČ: 437 66 871
sídlo: 267 51 Zdice, Husova 369,
příspěvková organizace Města Zdice nezapsaná v obchodním rejstříku

INFORMOVANÝ SOUHLAS
Já,
níže
podepsaný………………….…………………………,
nar………………...…….,
bytem...…..………........................................... potvrzuji správnost mnou předaných údajů
a prohlašuji, že Společenský klub Zdice, jako správce osobních údajů, bude zpracovávat
následující údaje mého dítěte, ……………….…….…………., bytem………..……... a mé
osoby v souvislosti s konáním příměstského tábora (dále jen „tábor“), a to - jméno
a příjmení dítěte, datum narození dítěte, bydliště dítěte, informace o očkování dítěte,
informace o alergiích dítěte, zdravotní pojišťovnu dítěte (kopie průkazky), o třídě, kterou dítě
navštěvuje vč. názvu školského zařízení, zdravotní způsobilost dítěte pro účast na táboře,
jméno a příjmení zákonného zástupce a kontaktní adresu zákonného zástupce.
Jsem srozuměn s tím, že zpracování výše uvedených osobních údajů je Společenským
klubem Zdice prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť Společenský klub
Zdice plní své právní povinnosti vyplývající ze smlouvy o pobytu dítěte na táboře, a dále na
základě čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR, neboť údaje dítěte o jeho zdravotní způsobilosti,
očkování a alergiích jsou nezbytné pro ochranu jeho životně důležitého zájmu po celou dobu
trvání tábora. Předmětné osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku po ukončení
tábora, následně budou uloženy výhradně pro účely archivace a pro statistické účely
Společenského klubu Zdice.
Beru na vědomí, že dle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mám
právo požádat Společenský klub Zdice o vysvětlení, případně o blokování, opravu doplnění
či likvidaci osobních údajů, budu-li mít za to, že Společenský klub Zdice zpracovává osobní
údaje mne či mého dítěte v rozporu se zákonem.
Dále beru na vědomí, že dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) – GDPR, mám právo požadovat po Společenském klubu Zdice přístup
ke zpracovávaným osobním údajům mne či mého dítěte, uplatnit právo na přenositelnost
osobních údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování osobních údajů či námitku proti
zpracování, mám-li za to, že zpracování není zákonné. Taktéž beru na vědomí své právo
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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Současně svým podpisem stvrzuji, že souhlasím se zpracováním níže uvedených osobních
údajů, a to: (zaškrtněte)
Osobní údaje dítěte:
pořizování fotografií a videozáznamů dítěte, a to pro účely pořizování záznamů
z tábora pro účely evidence, archivace a propagace Společenského klubu Zdice a jeho akcí,
včetně zveřejnění těchto fotografií a videozáznamů, včetně jména a příjmení a třídy na
nástěnkách, webových stránkách, propagačních tiskovinách a pro jiné obdobné účely
související s běžným chodem tábora a Společenského klubu Zdice. Osobní údaje budou
zpracovávány a zveřejňovány po dobu 2 let po ukončení tábora, následně budou uloženy
výhradně pro účely archivace a pro statistické účely (včetně případného zařazení do kroniky
Společenského klubu Zdice a tábora, propagačních materiálů, webu apod.);
emailové adresy a telefonní čísla dítěte, a to pro účely vedení evidence kontaktů pro
komunikaci související s běžným provozem tábora. Tento osobní údaj bude zpracováván po
dobu 2 let po ukončení tábora, následně bude uložen výhradně pro účely archivace a pro
statistické účely Společenského klubu Zdice.
Osobní údaje zákonných zástupců dítěte:
emailové adresy a telefon zákonného zástupce dítěte, a to pro účely vedení evidence
kontaktů pro komunikaci související s běžným provozem tábora. Tyto osobní údaje budou
zpracovávány po dobu 2 let po ukončení tábora, následně budou uloženy výhradně pro účely
archivace a pro statistické účely Společenského klubu Zdice.
Informace o zpracování osobních údajů na základě souhlasu
Udělení souhlasu je dobrovolné a zákonný zástupce či zletilý účastník tábora jej mohou
kdykoliv odvolat.

Ve Zdicích dne…………………..

……………………………………………………
podpis zákonného zástupce či zletilého účastníka tábora
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