
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Správce: 
Spolek předškolního a školního vzdělávání ČERTÍK 
se sídlem Bořetická 9 
 
Jako zákonný zástupce dávám ve smyslu evropského nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 GDPR 
a Směrnice školy o ochraně osobních údajů, svůj výslovný souhlas ke shromažďování, 
zpracovávání a evidenci níže uvedených citlivých a osobních údajů o mém dítěti, které se 
účastní letního tábora pořádaného správcem v termínu 30. 7. –  11. 8. 2023. 
 
Jméno a příjmení dítěte: ................................................................................. 
 
Datum narození dítěte: ................................................................................. 
 
 
Uděluji souhlas s následujícím zpracování osobních údajů (svou volbu označte X): 
 

1. Souhlas se zpracováním podoby dítěte pořizováním a zveřejňováním údajů a fotografií: 

 ANO NE 
v digitální podobě na webových stránkách správce   
v digitální podobě na sociálních sítích   
v tištěné nebo digitální podobě ve sdělovacích prostředcích a propagačních 
materiálech správce 

  

 
2. Souhlas se zpracováním podoby dítěte pořizováním videozáznamů z tábora a jejich 

umístění: 

 ANO NE 
na webových stránkách správce   

 
3. Souhlas se zpracováním citlivých údajů souvisejících se zdravotním stavem dětí pro účely 

tábora včetně případného předání nebo zpřístupnění lékařům nebo jiným oprávněným 
osobám.  
 
 ANO NE 
souhlasím   

 
 
Souhlas poskytuji na zákonem stanovenou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a u ostatních 
osobních údajů na období 1 roku počínajícího od ukončení tábora. Správce se zavazuje 
zpracovávané údaje zabezpečit před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, 
před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.  



Dále jsem byl seznámen se skutečností, že správce běžně pořizuje ilustrativní fotografie (video), 
ze kterých není možné určit totožnost dítěte, například celkové fotografie a záběry z tábora, či 
z výletu, kde nejsou děti zobrazeny s podrobným portrétem a/nebo se neuvádí více, než křestní 
jméno; v těchto případech nejde o zachycení podoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku a 
nepodléhá souhlasu. Současně prohlašuji, že jsem byl seznámen se skutečností, že odvoláním 
souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho 
odvolání.     

 
Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo: 

 vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu 

 na přístup k osobním údajům a informace jaké osobní údaje jsou zpracovávány, 

 na opravu nebo aktualizaci nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,  

 na výmaz osobních údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou 
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud 
souhlas odvolán, 

 na omezení zpracování osobních údajů,  

 vznést námitku proti zpracování osobních údajů,  

 být informován o závažném incidentu, který se dotýká osobních údajů mých nebo dítěte, 

 podat stížnost naší správci nebo u dozorového úřadu, tj. Úřad na ochranu osobních údajů 

 
  
S výše uvedeným zpracováním nám udělujete svůj výslovný dobrovolný souhlas. 
 
V Brně dne 30. 7. 2023 
 
 
Jméno zákonného zástupce__________________________ podpis __________________ 
 
 
Jméno zákonného zástupce__________________________ podpis __________________ 
 
 
Souhlas přijat, případné dílčí nesouhlasy zaevidovány dne _____________  
podpis zodpovědné osoby ________________________ 


