SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU SRPŠ V. OPATOVICE

Správce osobních údajů: SRPŠ Velké Opatovice, Mládežnická 499
Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby SRPŠ Velké Opatovice, (dále jen spolek) v souvislosti
s organizací zájmového kroužku a prezentací jeho činnosti zpracovával a uchovával osobní údaje
mého dítěte (jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo) pro následující účel:
1.
2.

Organizace zájmového kroužku (vedení docházky, knihy úrazů, identifikace dětí apod.)
Pořizování a následné zveřejnění fotografie, zvukových a obrazových záznamů –
v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek za účelem
prezentace její činnosti.

Souhlas uděluji do doby ukončení zájmového kroužku.
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale
budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky spolku.
Spolek nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných
osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto
účelem.
Máte právo:
a) Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným zástupci spolku,
b) požadovat umožnění přístupu Vašim k osobním údajům,
c) požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje
zpracovávané u spolku jsou nepřesné),
d) požadovat vymazání vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
e) podat stížnost u dozorového orgánu.
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními
obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Svá práva vůči spolku uplatňujte písemně cestou statutárního zástupce spolku.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas se zpracováním osobních údajů pro shora uvedené
účely a jmenovitě vyjadřuji:
 souhlas
 nesouhlas
- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1) výše
 souhlas
 nesouhlas
- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 2) výše

Jméno a příjmení: ………………………………….……………..………....
Adresa: ………………………………………………………………...……..
Datum narození: ………………..………..……….

Třída: ……….……

Zákonný zástupce: Jméno: ……………………………………....………….
tel: ….…………………………… e-mail: ….……………….……................
Zdravotní omezení: ………………………………………………...………..
Zájmový kroužek: ……………………………………………...……………
…………………………………………………………...
……………………….…………………………………..
………………………….………………………………..

Prohlašuji, že moje dítě, které je přihlášeno do zájmového kroužku:
 bude na kroužek docházet: samo x v doprovodu …………………….
 bude z kroužku odcházet: samo x v doprovodu …………………….
(nehodící škrtněte)

V případě ukončení docházky dítěte musíte o této skutečnosti informovat vyučujícího.
Příjmení a jméno zákonného zástupce: ………………………………….……………………...
Podpis: ………………………………………………………………….……………………....
V ………………………………………………………..………. dne ……………………....

……………………………………………….
podpis rodiče – zákonného zástupce

