Souhlas s užitím osobních údajů
Já,
jméno a příjmení

…………………………………………………

bydliště

…………………………………………………

jakožto zákonný zástupce dítěte:
jméno a příjmení

…………………………………………………

datum narození

…………………………………………………

bydliště

…………………………………………………

které navštěvuje akce pořádané spolkem Lesní klub V Závětří z.s., tímto ve smyslu evropského
Nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“),
souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých
správci osobních údajů, kterým je Lesní klub V Závětří z.s, se sídlem Chudčická 1311/11, 635
00 Brno, IČ: 01 486 641 (dále též jako „správce”, nebo „spolek“) a souhlasím s tím, aby níže
uvedené osobní údaje byly zpracovány a použity:
●
●

správcem,
jakýmkoliv zaměstnancem správce,

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití
osobních údajů pro (zaškrtněte):
❏ zajištění péče o dítě dle smlouvy uzavřené mezi spolkem a zákonným zástupcem dítěte,
❏ vystavování faktur spojených se vzděláváním, kterého je dítě účastno,
❏ vystavovaní potvrzení na slevu pro poplatníka,
❏ vystavovaní případných darovacích smluv,
❏ informování o činnostech spolku na sociální síti Facebook, na webu správce a v kronice
spolku (bez uvedení příjmení a dalších identifikačních údajů vyjma křestního jména),
❏ vedení matriky daného dítěte za účelem kontroly příslušných kontrolních orgánů (orgán
hygieny dětí a mládeže apod.),
❏ pedagogické účely a komunikaci zákonného zástupce dítěte a školy (sledování vývoje dítěte,
vzájemná komunikace, příprava individuálního vzdělávacího plánu, plánu osobní asistence
nebo plánu pedagogické podpory,
❏ poskytování nezbytné součinnosti při řešení mimořádných událostí (např. poskytování údajů
zdravotníkům při ošetření dítěte, součinnost při vyřizování pojistných událostí apod.).
Dále zákonný zástupce souhlasí s eventuálním umístěním fotografie dítěte (podobenka) do
šatničky, na nástěnky spolku V Závětří, webovou prezentaci nebo v rámci prezentace spolku
V Závětří. Zveřejněna může být jak samotná podobenka nebo fotografie dítěte ve společnosti
dalších osob, tvořících skupinu, současně s uvedením křestního jména, věku, aktivity apod.
U žádného zveřejnění nesmí být uvedeny další identifikační znaky, jakými jsou například příjmení,
adresa bydliště apod. Zákonný zástupce dále bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona
č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí souhlasu se zveřejněním fotografie dětí, jejich projektů,
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jejich prezentací na webu apod. je dobrovolné. Zákonný zástupce může svůj souhlas písemně
kdykoliv odvolat. Odvolání tohoto souhlasu musí být písemné a doručené na adresu správce.
Zákonný zástupce výslovně souhlasí s tím, že je možno užít křestní jméno, fotografii, audio
a videonahrávku nebo jiné zveřejnění v propagačních a reklamních materiálech spolku V Závětří.
Spolek zajistí, aby zveřejněním nedošlo k poškození dobrého jména dítěte nebo zákonného
zástupce nebo nebyly dotčeny jejich práva na ochranu osobnosti. Zákonný zástupce uděluje správci
souhlas pro:
❏ zveřejňování podobenky dítěte, videonahrávky a audionahrávky samostatně,
❏ zveřejňování fotografií, videonahrávek a audionahrávek dětí ve skupině,
❏ vystavování autorských prací a děl dítěte (výkresy, výtvarné práce z papíru, hlíny a dalšího
materiálu, hudební nahrávky…) pro prezentaci školy (výstavy, facebook, webové stránky
školy, soutěže, tisk v periodicích…).
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv tento souhlas kdykoliv změnit, omezit či zrušit
a kdykoliv si od správce vyžádat shromážděné osobní údaje a žádat jejich výmaz, pokud to není
v rozporu s jiným oprávněným zájmem. Beru na vědomí, že osobou odpovědnou za ochranu
osobních údajů ve spolku je Předseda Výkonné rady. Zároveň prohlašuji, že všechny údaje jsou
přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
●
●

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů,
v písemné podobě a uchovávat je v souladu s výše uvedeným nařízením EU i zákonem
č. 101/2000 Sb.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu
údajů se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas se týká osobních údajů dítěte i osobních údajů
zákonného zástupce dítěte.
Tento souhlas poskytujeme na celé období docházky našeho dítěte na akce pořádané spolkem
V Závětří a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na povinně archivuje.
Souhlas poskytujeme pouze spolku Lesní klub V Závětří, z.s., který bez zákonem stanovených
případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům. Souhlas se
zpracováním osobních údajů a jejich ochranou se týká i údajů poskytnutých pro oblast stravování.
Dále mohou být i po ukončení docházky využívány materiály sloužící k prezentaci spolku (videa,
fotografie na webových stránkách a propagačních materiálech) vzniklé během docházky dítěte do
spolku, po dobu životnosti těchto materiálů, pokud nedošlo k prokazatelnému odvolání souhlasu.

V Brně, dne … … … … … …

………………………………
podpis
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