Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zasíláním obchodního sdělení

Tento dokument byl připraven v souladu s Nařízením 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 (GDPR).

Jméno rodiče: ……………………………………………..

Jméno dítěte:……………………………………………….

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů dle ustanovení
§11 zákona č. 111/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů pro účely evidence
klientů.

Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení ve frekvenci max. 1x za měsíc.
Vyplněním této přihlášky souhlasím s případným použitím fotografií
dětí pro účely propagace. Žádná z fotografií nebude opatřena konkrétním jménem a jedná se
jen o fotografie podléhající tzv. zpravodajské licenci.

V …………………………… dne ………………………

ano

ne

ano

ne

……………………………………..
podpis

Zpracovávat budeme následující osobní údaje:



Jméno, příjmení, email a telefonní kontakt zákonných zástupců a jméno, příjmení, datum narození a bydliště
dětí, zdravotní pojišťovna, zdravotní omezení, pro účely interní evidence účastníků tábora.



Email bude zahrnut do databáze kontaktů pro účely zasílání informací o přihlášení, platbě a storno pobytu a
pro účely zasílání informací týkajících se problematiky dětského tábora.



Fotografie za účelem hromadných a dokumentačních fotografií pro prezentační účely, zasílání odkazu na
fotografie, web, Facebook a Instagram, apod.

Údaje bude zpracovávat výhradně Správce údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu max.3 let
od doby přijetí dítěte na tábor.
Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:








vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat vysvětlení ke zpracování osobních údajů,
vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat výmaz těchto osobních údajů po ukončení účasti na táborovém pobytu,
obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na
Správce údajů, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Správce údajů:

Ing. Gabriela Filipová, IČ 74936107, rancnaspici@seznam.cz , tel. +420 724 512 611

