Junior Dům dětí a mládeže –
Středisko volného času
Tyršova 793
583 01 Chotěboř
IČ: 720 766 58

junior@ddmchotebor.cz
+420 569 626 638
+420 724 291 770

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Bc. Diana Dubová
dubova@chotebor.cz
+420 569 641 104
+420 730 575 917

Souhlas týkající se osobních údajů dětí
Já, výše uvedený/á dávám souhlas ke zpracování mých osobních údajů (OÚ) Junioru DDM-SVČ
jméno
a
příjmení:
_______________________

________________________________________________

datum

narození:

a to: (označte, s čím souhlasíte)
předání osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, věk, adresa bydliště, informace o dietě) pro účel přihlášení
do soutěží, na výlety, exkurze, zájezdy apod. po dobu aktivit v Junioru DDM-SVČ
zveřejnění osobních údajů (jméno, příjmení a výsledek v soutěži) na webových stránkách školy, na sociálních sítích
Facebook a Instagram, v místním či regionálním tisku apod. po dobu aktivit v Junioru DDM-SVČ

pořizování a zveřejňování fotografií (včetně uvedení jména, příjmení a výsledku v soutěži) na webových stránkách
školy, v místním či regionálním tisku, ve výroční zprávě apod. po dobu aktivit v Junioru DDM-SVČ
zveřejňování fotografií (včetně uvedení jména, příjmení a výsledku v soutěži) na sociálních sítích Facebook a
Instagram školy po dobu aktivit v Junioru DDM-SVČ

pořizování a zveřejňování kamerového záznamu (situační záběry z aktivit, soutěží, veřejných vystoupení apod.) na
webových stránkách školy apod. po dobu aktivit v Junioru DDM-SVČ
zveřejňování kamerového záznamu na sociálních sítích Facebook a Instagram školy po dobu aktivit v Junioru DDMSVČ
zveřejnění výtvarného díla (včetně uvádění základních osobních údajů) v budově školy, na výstavách, v soutěžích
apod. po dobu aktivit v Junioru DDM-SVČ
Zveřejňování reportážních fotografií, kamerového záznamu, výtvarného díla a základních osobních údajů je prováděno za
účelem veřejného zájmu. Informace budou zveřejněny v souladu se zásadami slušného chování a v přiměřeném rozsahu.
Právní úprava je obsažena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v ustanoveních o ochraně soukromí, osobnosti a
podoby člověka. Každý má právo podat žádost o úpravu či stažení publikovaných informací, daným případem se bude
škola zabývat individuálně.
Předávání osobních údajů třetím stranám a zveřejňování podobizny na sociálních sítích je zpracováním osobních údajů dle
GDPR (Obecné nařízení EU 2016/679) a ostatních právních předpisů zabývajících se ochranou osobních údajů. Mezi
základní práva osoby, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, patří: právo na přístup k OÚ, právo na opravu/úpravu OÚ, právo
na výmaz OÚ, právo přenositelnosti OÚ, právo vznesení námitky vůči zpracování OÚ a případné právo na odvolání
souhlasu se zpracováním OÚ. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu
osobních údajů (www.uoou.cz), na který je možné se obrátit se stížností.
Junior DDM-SVČ se zavazuje, že zpracování osobních údajů bude realizováno dle platných právních předpisů a
zabezpečeno proti neoprávněnému a náhodnému přístupu, před změnou, zničením a zneužitím. Osobní údaje budou
zpracovávány pouze za uvedenými účely a nebudou zasílány třetím stranám bez poskytnutého souhlasu. Po uplynutí lhůt
nebo účelu zpracování budou osobní údaje zlikvidovány (vyjma fotografií historické či jiné hodnoty).
Prohlašuji, že rozumím výše uvedenému a daný souhlas uděluji svobodně a dobrovolně, což potvrzuji vlastnoručním
podpisem.

V Chotěboři dne ______________________

Podpis zákonného zástupce __________________________

