SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………
Jméno a příjmení účastníka: …………………………………………………………..….
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře POSKYTUJI příspěvkové organizaci:
SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ BENÁTKY NAD JIZEROU příspěvková organizace,
Adresa: Hájovna Okrouhlík 52, 294 71 Benátky nad Jizerou IČ: 75126036
coby správci osobních údajů,
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ SVÉHO DÍTĚTE
a to pro níže stanovené účely a dobu trvání:
Osobní údaj
Fotografie
účastníka,
výtvarná nebo
písemná díla,
jméno a příjmení,
věk.

Účel zpracování

Doba platnosti souhlasu:

Propagace akce na webových
stránkách organizace
(www.hajovnabenatky.cz a
www.benateckyctyrlistek.cz) a
v tisku (ZPRAVODAJ
BENÁTECKA)
SOUHLASÍM ANO

Fotografie
účastníka,
výtvarná nebo
písemná díla,
jméno a příjmení,
věk.
Audio či
video záznam
z akce

Propagace akce na facebooku
organizace

SOUHLASÍM ANO
Propagace akce na webových
stránkách organizace
(www.hajovnabenatky.cz a
www.benateckyctyrlistek.cz)
SOUHLASÍM ANO

Audio či
video záznam
z akce

Propagace akce na facebooku
organizace
SOUHLASÍM ANO

Pojišťovna

V případě zranění nebo nemoci
bude poskytnuto ošetřujícímu
lékaři nebo zdravotnickému
zařízení.
SOUHLASÍM ANO

Po dobu 3let

NE

Po dobu 3let

NE
Po dobu 3let
NE
Po dobu 3let
NE

Po dobu 3let

NE

Foto, audio a video může pro správce pořizovat zpracovatel:
František Stýblo – fotograf.
Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů GDPR (2016/679) a to na výše uvedenou dobu od udělení souhlasu,
případně do odvolání tohoto souhlasu.
Příspěvková organizace, SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ BENÁTKY NAD JIZEROU
příspěvková organizace, Adresa: Hájovna Okrouhlík 52, 294 71 Benátky nad Jizerou
IČ: 75126036 je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně
rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne
na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům
zařízení či zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely
zpracování. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv písemně
odvolat na adresu organizace nebo elektronicky na email lacina@hajovnabenatky.cz
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o svých
právech a povinnostech, zejména o svém právu
I.

na přístup k osob. údajům (čl. 15 GDPR)

II.

na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 GDPR)

III.

na výmaz osob. údajů, nejsou-li již osob. údaje potřebné pro účely pro
které byly shromážděny či jinak

zpracovány (čl. 17 GDPR)

IV.

na omezení zpracování osob. údajů (čl. 18 GDPR)

V.

na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

VI.

na vznesení námitky je-li zpracování osob. údajů prováděno ve veřejném
zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 GDPR)

VII.

právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 GDPR)

Dále prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že poskytnutí osobních údajů
prostřednictvím tohoto formuláře je zcela dobrovolné.

Podpis zák. zástupce:___________________

V Benátkách nad Jizerou dne_____________

