Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný, jako zákonný zástupce dítěte
JMÉNO A PŘÍJMENÍ
DÍTĚTE

uděluji tímto spolku
SOSák,
Na Paloučku 21, 250 84 Sibřina,
IČ: 265 44 845
Zastoupeným: Bc. Michaelou Vítkovou, ředitelkou
(dále jen „Správce”),
souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
Osobní údaje, které jsou zpracovány nad rámec plnění vyplývající z přihlášky:
 kopie kartičky zdravotní pojišťovny,
 e-mail zákonných zástupců,
 fotografie dítěte pořízené na příměstském táboře.
Účelem zpracování těchto údajů je:
 předložení kartičky zdravotní pojišťovny lékaři v případě nutnosti lékařského ošetření,
 zasílání pozvánek na akce spolku SOSák na e-mail zákonného zástupce,
 použitím fotografií dítěte na webových stránkách spolku SOSák za účelem prezentace, ve
výročních závěrečných zprávách a v žádostech o granty.
Doba zpracování osobních údajů
 Kartička zdravotní pojišťovny - po dobu platnosti smlouvy,
 E-mail zákonného zástupce - 5 let,
 Fotografie - Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne
27. dubna 2016, které vstoupilo v platnost dne 25. května 2017, není potřeba speciálního
souhlasu rodičů při dodržení zásady přiměřeného použití. Způsob, jakým nakládáme s
fotografiemi a videozáznamy, považujeme za konání v souladu s tímto zákonem.
Osobní údaje nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů ani poskytovány třetím osobám.

Souhlasím s uvedeným zpracováním /v případě nesouhlasu škrtněte/:



kopie kartičky zdravotní pojišťovny,
e-mail zákonných zástupců.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět zasláním žádosti na e-mail: rcrozmaryn@seznam.cz nebo dopisu na
kontaktní údaje spolku.
Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s
příslušnou legislativou poučen/a o svém právu:


tento souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu,



přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,



na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas
odvolán.

V Sibřině dne …………………………………….

………………………………………….
zákonný zástupce

………………………………………….
zákonný zástupce

Informace o osobních údajích, které jsou zpracovány za účelem plnění vyplývající z přihlášky dítěte:
 jméno a příjmení dítěte a zákonných zástupců,
 bydliště dítěte a zákonných zástupců,
 datum narození dítěte,
 zdravotní stav dítěte,
 zdravotní pojišťovna dítěte,
 telefon a e-mail zákonných zástupců.

