
Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „souhlas“) 
Udělený ve smyslu nařízení (EU) č.2016/679 (GDPR a zákona č.101/2000sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 
 

 Já, níže podepsaný zákonný zástupce: 

Jméno a příjmení: 

Rok narození: 

Trvalé bydliště: 

Email: 

Jakožto zákonný zástupce níže uvedeného nezletilého (dále jen „dítě) 

Jméno a příjmení: 

Rok narození: 

Trvalé bydliště: 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů dítěte organizací Centrum Radost, z.s., 

Most, Pod Hněvínem 80/27 v rozsahu těchto údajů: 

1. Jméno, příjmení, datum narození, bydliště 

2. kontaktní email a telefon na 2 rodinné příslušníky dítěte 

3. pořizování fotografií a videozáznamu mého dítěte během mimoškolních aktivit, 

pobytů a táborů, kterého se dítě zúčastní  

4. zveřejňování pořízených fotografií a videozáznamů za účelem doložení 

projektových aktivit či propagace aktivit Centra Radost, z.s. prostřednictvím 

následujících médií: 

a. facebookové stránky Centrum Radost, a/nebo 

b. webové stránky Centra Radost 

c. webové stránky https://centrum-radost.rajce.idnes.cz/ 

d. prostory využívané k činnosti Centra Radost (skautské klubovny, Most, 

SNP 1191) 

e. propagační materiály Centra Radost, z.s. 

f. v místním tisku (vč. El. podoby tisku zveřejněném na internetu) 

g. dokládání foto dokumentace zadavatelům realizovaných projektů 

*zaškrtněte způsob zveřejnění údajů, ke kterému dáváte souhlas 

        Souhlasím          nesouhlasím se zasíláním informačních e-mailů s nabídkou spolku 

Centrum Radost, z.s. na moji e-mailovou adresu.   

*zaškrtněte zvolenou variantu    



Výše uvedené souhlasy jsou udělovány na dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu, 

cokoliv nastane dříve. 

Zpracování bude probíhat v souladu s úst. § 15a zákona č. 328/1999 Sb. o občanských 

průkazech, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými právními normami o ochraně 

osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů).  

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,  

* o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,  

* o svém právu 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,  

* o svém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

 

V ………………………. dne  ………………………………..     

    

Podpis zákonného zástupce 

 

................................................ 

Jméno a příjmení  

 

Pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je plně dostačující podpis jednoho 

ze zákonných zástupců, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů může 

kterýkoliv ze zákonných zástupců. 

 

 


