Souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt osobních údajů (dítě)
Jméno a příjmení:

…………………………………………………........

Datum narození:

…………………………………………………........

Subjekt osobních údajů (rodič – zákonný zástupce dítěte)
Jméno a příjmení:

…………………………………………………........

Telefon:

…………………………………………………........

Email:

…………………………………………………........

Bydliště:

…………………………………………………………………………………………………….

Co je zpracování osobních údajů
Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které
správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně
nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací,
zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření,
zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas
Jiřímu Piramovskému, IČ 72588365 , bytem Chomutov, Růžová 5220, PSČ 430 04, podnikající
jako fyzická osoba dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jako
„správce“)

Jaké osobní údaje zpracovávám, za jakým účelem a jak dlouho
Zpracovávám pouze takové vaše osobní údaje a osobní údaje vašeho dítěte, které mi
poskytnete za účelem přihlášení svého dítěte na mnou organizovaný příměstský tábor, a
které jsou pro tuto činnost nezbytné. Jedná se zejména o kontaktní údaje rodiče –

zákonného zástupce přihlášeného dítěte (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo),
jméno, příjmení, datum narození a údaje o zdravotní pojišťovně přihlášeného dítěte a údaje
týkající se případného zdravotního omezení přihlášeného dítěte.
Tyto osobní údaje budu zpracovávat od okamžiku jejich získání až po dobu splnění všech
povinností, které mi ukládá právní řád ČR (tj. například zákon o účetnictví, daňový zákon a
podobně). Po uplynutí této doby budou skartovány.
Během konání příměstských táborů pořizuji fotografie, které po skončení konkrétního
táborového dne nahrávám na internetový server www.rajce.net. K jednotlivým fotografiím
nepřidávám žádný popisek ani jména zachycených dětí. Odkaz na přístup k těmto fotografiím
zasílám e-mailem pouze těm rodičům, jejichž dítě se daného táborového dne zúčastnilo.
Některé vybrané fotografie pořízené během příměstského tábora uveřejňuji také na svém
facebookovém profilu Jiří Piramovský a facebookovém profilu Muzeum Na Kočičáku,
případně na webových stránkách www.kocicak.cz. K takto uveřejněným fotografiím připojuji
vždy pouze obecné popisky bez konkrétních jmen zachycených dětí.
Fotografie pořizuji za účelem zdokumentování průběhu táborových dnů pro potřeby rodičů a
zachycují běžnou činnost jejich dětí během jejich přítomnosti na příměstském táboře. Na
uvedených serverech budou fotografie přístupné i po skončení konkrétního tábora, a to po
dobu existence těchto serverů nebo do okamžiku vaší žádosti o jejich smazání.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, který jste mi dali pro zpracování svých osobních
údajů a osobních údajů svého dítěte. Máte právo mě kdykoliv požádat o soupis svých
osobních údajů, které o vás eviduji, a osobních údajů vašeho dítěte, a také požadovat jejich
opravu, omezené zpracování, přenositelnost k jinému správci nebo výmaz. Požadované
informace vám poskytnu bezplatně do 30 dnů od obdržení vaší žádosti. Máte právo vznést
námitku proti zpracování svých osobních údajů a podat stížnost u dozorového orgánu. Máte
také právo mě kdykoliv požádat o vymazání konkrétní fotografie z příměstského tábora, na
které je zachyceno vaše dítě, a to ze všech výše uvedených míst.
Nemáte žádnou povinnost poskytnout mi své osobní údaje. Některé z nich jsou ovšem
nezbytné k přihlášení dítěte na příměstský tábor a jejich neposkytnutí bude mít za následek
nepřijetí dítěte.

Kde jsou osobní údaje uloženy a jak je chráním
S vašimi osobními údaji nakládám zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro
zpracování osobních údajů užívám automatizované i neautomatizované prostředky.
Složka s vašimi osobními údaji a osobními údaji vašeho dítěte (tzn. složka s přihláškami na
příměstský tábor) je v listinné podobě v době konání konkrétního příměstského tábora
uložena v uzamykatelné místnosti v místě konání tábora a přístup k ní mám pouze já a mí
spolupracovníci, a to pouze pro případ řešení nějaké krizové situace. Po skončení
konkrétního příměstského tábora přístup mých spolupracovníků k těmto osobním údajům
zaniká. Všichni moji spolupracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a během konání příměstského
tábora nepořizují pro své potřeby žádné fotografie dětí.
Mimo dobu trvání příměstského tábora jsou vaše osobní údaje a osobní údaje vašich dětí
v listinné podobě uloženy v mém bytě na adrese Růžová 5220, Chomutov PSČ 430 04 v
zamykatelné skříni. Byt je v době naší nepřítomnosti řádně uzamčen bezpečnostním
zámkem.
Všechny osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy v mém osobním počítači, přičemž
přístup do tohoto počítače je chráněn přístupovým heslem, které znám pouze já a má
manželka Lenka Piramovská, se kterou příměstské tábory společně organizujeme.

Komu mohu osobní údaje zpřístupnit
Osobní údaje, které zpracovávám jako správce, zpřístupňuji pouze své manželce Lence
Piramovské, se kterou příměstské tábory společně organizujeme a svým spolupracovníkům,
kteří se podílejí na chodu příměstského tábora v době jeho konání.
Osobní údaje mohu v některých případech zpřístupnit i jiným subjektům, ale vždy pouze z
důvodu plnění zákonem daných povinností.

Prohlášení
Subjekt osobních údajů prohlašuje, že byl správcem řádně poučen o zpracování svých
osobních údajů a osobních údajů svého dítěte a že subjekt údajů poskytuje své osobní údaje
správci dobrovolně a za výše uvedeným účelem.
Správce prohlašuje, že při zpracování osobních údajů nebude docházet k profilování, že
nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, že bez písemného souhlasu subjektu
údajů nepověří zpracováním uvedených osobních údajů žádného zpracovatele a že nemá
v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země či mezinárodním organizacím.

Za nezletilé dítě podepisuje jeho zákonný zástupce:

V ……..…………………. dne………………………..

…………………………………………….
podpis

