INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
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 volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „Nařízení“) jsem informován/a o tom, že v souvislosti s účastí na letním dětském táboře ve Smržově u
Českého Dubu 5 (dále jen "tábor") bude, jako správce osobních údajů, zpracovávat fyzická osoba Eliška
Vaníčková (dále jen "správce") následující osobní údaje:
1. Jméno a příjmení
2. Datum narození
3. Adresu trvalého místa pobytu
a to za účelem řádného vedení údajů dětské zotavovací akce a s tím souvisejícími činnostmi.
Beru na vědomí, že správce může předat tyto osobní údaje zpracovateli Veselá věda kroužky a tábory z.ú.
Smržov 5, 463 43, Český Dub, IČ: 09607463, a to za účelem řádného vedení evidence dětských zotavovacích akcí
vedených subjekty podřízenými zmíněnému zpracovateli a s tím souvisejícími činnostmi.
Dále souhlasím, aby na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovával správce:
1. Fotografie
2. Videozáznam
3. Audiozáznam
a to za účelem prezentace tábora na oficiálních internetových stránkách Veselé vědy a na jeho facebookových
stránkách.
Beru na vědomí, že neposkytnutím tohoto souhlasu se vzdávám možnosti účasti mého dítěte na táboře a veškeré
důsledky z toho plynoucí (např. storno poplatek za neúčast na táboře).
Jsem srozuměn/a se svým právem:
1. mít přístup ke svým osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení)
2. požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení)
3. na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení
4. na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení
5. na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení
6. odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení
7. podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji
svým vlastnoručním podpisem (u nezletilých zákonný zástupce).

____________________________________________________, dne ____________________
(místo)
(plné datum)

_______________________________________________________________________
(podpis)
(jméno a příjmení, popř. vztah k nezletilé/mu)

