Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů
Tímto poskytuji Domu dětí a mládeže Kyjov, příspěvkové organizaci města Kyjova, coby
správci osobních údajů souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů, a to pro níže
stanovené účely:
Osobní údaj

Souhlas1

Účel zpracování

Fotografie dítěte
(pořizování, zveřejňování,
archivace)

Informování o aktivitách organizace, propagace činnosti
organizace na nástěnkách a jiných veřejně dostupných ANO NE
místech v organizaci, na webu, Facebooku, v tisku

Audio či videozáznam
dítěte

Propagace a prezentace aktivit organizace na webových
ANO NE
stránkách, Facebooku

Jméno, příjmení dítěte,
věk, dosažené výsledky

Informování o akcích a výsledcích, diplomy (soutěže,
olympiády, sportovní, kulturní a umělecké akce) na webu,
ANO NE
Facebooku, v tisku, na nástěnkách a jiných veřejně
dostupných místech v organizaci

Jméno, příjmení dítěte,
věk

Zveřejnění písemností a jiné projevy osobní povahy dítěte
či žáka za účelem prezentace a propagace organizace
a informování o aktivitách organizace (např. výtvarné práce,
ANO NE
hudební vystoupení s vysvětlujícím komentářem) na webu,
v tisku, na nástěnkách a na jiných veřejně dostupných
místech v organizaci

Jméno, příjmení dítěte,
datum narození

Zpracování seznamu nezbytného
přípravu a organizaci akcí

Jméno, příjmení osoby,
telefonní číslo, email

Evidování údajů za účelem odchodu dítěte či žáka,
informování o změnách vzniklých při organizaci kroužků, ANO NE
táborů, akcí (zasílání emailu, SMS zpráv, apod.)

pro

administrativní
ANO NE

Tento souhlas poskytuji po dobu (školní rok, po dobu docházky do organizace, trvání akce
atd.) nebo do odvolání.
Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, a to na výše uvedenou dobu, případně do odvolání tohoto souhlasu.
Souhlas lze kdykoliv písemným sdělením odvolat, tím však není dotčena zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl/a infomován/a o svých právech a povinnostech. Dále
prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že toto poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.

Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Datum podpisu:
------------------------------------------------------Podpis zákonného zástupce
1

zaškrtněte dle svého uvážení

