Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka zájmového vzdělávání Domu dětí a mládeže Sluníčko
Otrokovice, příspěvková organizace
Jméno a příjmení účastníka:
Školní rok:
Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvková organizace (dále jen
DDM Sluníčko) v souvislosti se zajištěním mé dobrovolné účasti v zájmových útvarech, zpracovával mé osobní údaje,
případně údaje mého syna/dcery pro následující účely:
1. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů – nástěnky DDM za účelem
prezentace činnosti a propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti v zájmovém útvaru a současně
souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení zájmového útvaru. Osobní údaje takto zpracovávané
nebudou předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky
(ddmslunicko.cz) či oficiální profil na sociálních sítích DDM Sluníčko. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné
další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je
neslučitelné s tímto účelem.
2. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů – tisk a média za účelem
prezentace činnosti a propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti v zájmovém útvaru a současně
souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení zájmového útvaru. Osobní údaje takto zpracovávané
nebudou předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky
(ddmslunicko.cz) či oficiální profil na sociálních sítích DDM Sluníčko. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné
další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je
neslučitelné s tímto účelem.
3. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů – oficiální internetové stránky
DDM Sluníčko za účelem prezentace činnosti a propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti
v zájmovém útvaru a současně souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení zájmového útvaru. Osobní
údaje takto zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem osobám, které navštíví
oficiální webové stránky (ddmslunicko.cz, aerobiktlumacov.cz, tlumacov.cz, youtube.com), či oficiální profil na
sociálních sítích DDM Sluníčko a aerobik Tlumačov. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné další zpracování
výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné
s tímto účelem.
4. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů – oficiální sociální sítě DDM
Sluníčko za účelem prezentace činnosti a propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti v zájmovém
útvaru a současně souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení zájmového útvaru. Osobní údaje takto
zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem osobám, které navštíví oficiální
webové stránky (ddmslunicko.cz, aerobiktlumacov.cz, tlumacov.cz, youtube.com, či oficiální profil na sociálních sítích
DDM Sluníčko a aerobik Tlumačov. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné další zpracování výše uvedených
zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.
5. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů – kroniky, fotoknihy a výroční
zprávy za účelem prezentace činnosti a propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti v zájmovém
útvaru a současně souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení zájmového útvaru. Osobní údaje takto
zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem osobám, které navštíví oficiální
webové stránky (ddmslunicko.cz) či oficiální profil na sociálních sítích DDM Sluníčko. DDM Sluníčko nenese
zodpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo
správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.
6. Pořizování a následné zveřejnění fotografií, zvukových a obrazových záznamů – výstavy za účelem prezentace
činnosti a propagace úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti v zájmovém útvaru a současně souhlasím
s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení zájmového útvaru. Osobní údaje takto zpracovávané nebudou
předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky
(ddmslunicko.cz) či oficiální profil na sociálních sítích DDM Sluníčko. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné
další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je
neslučitelné s tímto účelem.

7. Zveřejněním jména a příjmení na internetu (sociální sítě a internetové stránky DDM Sluníčka) za účelem
prezentace činnosti a úspěchů. Souhlas uděluji na celou dobu účasti v zájmovém útvaru a současně souhlasím
s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení zájmového útvaru. Osobní údaje takto zpracovávané nebudou
předávány dalšímu příjemci, ale budou přístupné všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky
(ddmslunicko.cz, aerobiktlumacov.cz, tlumacov.cz, youtube.com, či oficiální profil na sociálních sítích DDM Sluníčko
a aerobik Tlumačov. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných
osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.
8. Předání osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna
při organizaci a zajišťování vzdělávacích, pobytových nebo sportovních akcích, kterými mohou být například účast
na vystoupeních se zájmovým útvarem na soutěži. Souhlas uděluji na celou dobu účasti v zájmovém útvaru. Osobní
údaje takto zpracovávané mohou být předávány organizátorům či moderátorům vzdělávacích, pobytových nebo
sportovních akcí, dopravcům nebo ubytovatelům, kteří se tímto současně stávají zpracovateli osobních údajů a
zodpovídají za dobu uchování převzatých osobních údajů.
9. Sběr osobních údajů v podobě zdravotní pojišťovny, u žáků i třídy, kterou žák navštěvuje při svém vzdělávání.
Tyto údaje jsou sbírány z důvodu zájmu pro vyplnění formuláře zdravotní pojišťovny v případě úrazu. Souhlas uděluji
na celou dobu účasti v zájmovém útvaru a současně souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení
zájmového útvaru. Osobní údaje takto zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci s výjimkou zdravotní
pojišťovny a městu Otrokovice. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné další zpracování výše uvedených
zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.
10. Sběr osobních údajů o zákonných zástupcích, kteří dítě vyzvedávají ze zájmového útvaru. Tyto údaje jsou
sbírány z důvodu vyššího zájmu, abychom dítě nepředali neoprávněné osobě. Souhlas uděluji na celou dobu účasti
v zájmovém útvaru a současně souhlasím s dalším uchováním po dobu 10 let od skončení zájmového útvaru. Osobní
údaje takto zpracovávané nebudou předávány dalšímu příjemci. DDM Sluníčko nenese zodpovědnost za případné
další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je
neslučitelné s tímto účelem.
Při zpracování osobních údajů v DDM Sluníčko nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by
byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů zákonných zástupců
a žáků.
POUČENÍ:
Máte právo:
a) Svůj souhlas kdykoli odvolat písemným sdělením, předaným ředitelce organizace nebo pověřenci pro ochranu
osobních údajů.
b) Požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i vašeho dítěte
c) Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracované v DDM Sluníčko
jsou nepřesné)
d) Požadovat vymazání osobních údajů vašich i vašeho syna/dcery, popřípadě 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 Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, příspěvkové organizaci, uplatňujte písemně u ředitelky
DDM Sluníčko nebo cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
Nedohodnou-li se rodiče, který z nich dítě při právním jednání zastoupí, rozhodne soud na návrh rodiče, který
z rodičů bude za dítě právně jednat a jakým způsobem (§ 892 NOZ ).

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mého syna/dcery 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

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 3. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 4. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 5. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 6. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 7. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 8. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 9. výše

Souhlas

Nesouhlas

- s účelem zpracování uvedeným pod bodem 10. výše

Jméno, příjmení a datum narození účastníka zájmových útvarů, jehož/jejíž osobní údaje bude DDM zpracovávat

Jméno a příjmení zákonného zástupce (v případě nezletilých účastníků zájmového vzdělávání)

Podpis účastníka zájmového vzdělávání (v případě nezletilého účastníka podpis zákonného zástupce)

V

Dne

 V případě nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS.

