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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uděluji tímto v záhlaví uvedenému subjektu/správci údajů (dále jen „Sbor“), souhlas se zpracováním níže
specifikovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, a to za níže uvedených podmínek:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
•
•
•

osobní údaje dítěte a zákonných zástupců uvedené na přihlášce do Sboru/na tábor/další akce, jejíž nedílnou
přílohou je tento „Souhlas“
další osobní údaje uvedené na povinných dokumentech jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, průkaz zdravotní
pojišťovny nebo posudek o zdravotní způsobilosti dítěte.
fotografie, videa, zvukové záznamy z činnosti Sboru včetně přihlášených dětí

2. Účel zpracování osobních údajů:
•

•
•

Jedná se o údaje, které jsou pro Sbor nutné k administrativě a organizačnímu zajištění a přípravě činnosti Sboru a
akcí pořádaných Sborem. V případě nutnosti je mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. hygienická stanice,
zdravotnické zařízení, ubytovací zařízení, dopravce apod.), kterým jsme povinni je poskytnout ze zákonných
důvodů. Osobní údaje budou využity výhradně za účelem poskytnutí relevantních služeb Sborem.
Údaje mohou být použity k zasílání informací o akcích pořádaných Sborem.
Fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora včetně přihlášených dětí mohou být použity výhradně k archivním a
reportážním účelům a k prezentaci Sboru při dodržení takových podmínek, aby nedocházelo k identifikaci osob, a
to na webových stránkách a fyzických nosičích.

3. Doba souhlasu se zpracováním osobních údajů:
Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání.
4. Poskytování osobních údajů dalším osobám:
Sbor prohlašuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám s výjimkou případů, kdy má Sbor ze zákona
povinnost tytou údaje poskytnout.
5. Údaje o osobě oprávněné poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů:
Osoba oprávněná poskytnout souhlas prohlašuje, že se seznámila s obsahem tohoto Souhlasu, že poskytnuté údaje jsou
přesné a pravdivé a že jsou Sboru poskytovány dobrovolně. Dále bere na vědomí, že souhlas se zpracování osobních
údajů může kdykoli zrušit formou písemného nebo elektronického oznámení na výše uvedenou adresu Sboru. Dále bere
na vědomí, že souhlas se zpracování osobních údajů je nutný pro účast dítěte na činnosti Sboru a pořádaných akcích a
v případě jeho odvolání zaniká členství ve Sboru a není možné se nadále účastnit akcí pořádaných Sborem.

Jméno a příjmení ___________________________________________________________________________________
Vztah k dítěti ____________________________________
Datum udělení souhlasu ____________________________ Podpis __________________________________________

