INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený účastníku příměstského tábora, vážení rodiče (zákonní zástupci),
tímto Vás žádáme o udělení souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů (osobních údajů Vašeho dítěte) v souladu
s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), a to pro níže uvedené potřeby organizace. Pro naprostou transparentnost jsou jednotlivé
účely zpracování osobních údajů uvedeny samostatně. Ke každému zpracování máte možnost si svobodně zvolit a zapsat jednu
z možností ANO / NE, přičemž ani jedno z políček není předvyplněno. Zároveň Vás tímto informujeme, že v souladu
s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR, článek 7) máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, přičemž není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Více informací o zpracování OÚ naleznete
na webu organizace pod odkazem GDPR záložka „Záznamy o činnostech - zpracování pro ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh“.
Na organizaci je možné se k uplatnění tohoto práva, stejně jako i v ostatních případech v oblasti osobních údajů, obracet
prostřednictvím datové schránky, ID DS: 6rr9x9e, e-mailem na adrese: 4zszabreh@zssvzabreh.cz nebo poštou na adrese:
Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh.
V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) máte právo na:
1. přístup k osobním údajům (čl. 15)
2. opravu osobních údajů (čl. 16)
3. výmaz osobních údajů / právo být zapomenut (čl. 17)
4. omezení zpracování osobních údajů (čl. 18)
5. vznešení námitky proti zpracování osobních údajů (čl. 21)
6. přenositelnost údajů (čl. 20)
Jako účastník zájmového útvaru, rodič (zákonný zástupce) dávám svůj souhlas Základní škole a Domu dětí a mládeže
Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, 789 01 Zábřeh, okres Šumperk (dále jen "organizaci") ke shromažďování,
zpracovávání
o:

a

evidenci

osobních

údajů

a

osobních

___________________________________________________________________

nar.

citlivých

údajů

_____________________

ve smyslu evropského nařízení GDPR. Svůj souhlas poskytuji pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a
na období školního roku 2018/ 2019. Byl jsem poučen o svých právech vyplývajících z Nařízení 2016/679 (GDPR) stejně tak
jako o způsobu jak na ně uplatnit nárok.
Osobní údaj

Účel zpracování

Fotografie účastníka zájmového útvaru

Pořizování a zveřejňování údajů a fotografií za účelem prezentace DDM
v propagačních materiálech včetně webu DDM, veřejných médiích,
v publikacích , výroční zprávě, na nástěnkách a jiných veřejně dostupných
prostorách organizace.

SOUHLAS ANO / NE
(napište zvolenou variantu)

Souhlas odvolán dne, podpis:

Pořizování a zveřejňování videí a zvukových záznamů za účelem prezentace
Audio či videozáznam účastníka zájmového
DDM v propagačních materiálech DDM včetně webu DDM, veřejných
útvaru
médiích.
Jméno, příjmení, podobizna účastníka
zájmového útvaru, účastníkem zájmového
útvaru označené výtvarné nebo písemné dílo,
dosažené výsledky

Informování o uskutečněných akcích (soutěže,olympiády, sportovní, kulturní
a umělecké akce) a prezentace DDM v propagačních materiálech včetně
webu DDM, veřejných médiích, v publikacích , výroční zprávě,
na nástěnkách a jiných veřejně dostupných prostorách organizace.

Údaj o zdravotní pojišťovně účastníka
zájmového útvaru

Zpracování údaje pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace
pro komunikaci v souvislosti např. s bezpečností a ochranou zdraví,
při případném úraze, náhlých zdravotních potížích, pro organizaci výletů,
exkurzí, ozdravných pobytů, pobytů v přírodě apod.

Údaj o dokladu totožnosti účastníka
zájmového útvaru- číslo občanského
průkazu, číslo cestovního pasu, číslo
kartičky na autobus/vlak

Potvrzení a ověření totožnosti účastníka zájmového útvaru
např. při exkurzích, výletech, apod.

Údaj o národnosti účastníka zájmového
útvaru

Zpracování údaje z důvodu realizace programů na podporu národnostních
menšin, financování podpůrných opatření a pod.

V __________________

dne ___________________

Jméno účastníka zájmového útvaru ______________________________________________ a podpis __________________
Jméno zákonného zástupce ____________________________________________________ a podpis __________________
Jméno zákonného zástupce ____________________________________________________ a podpis __________________

