Vážení rodiče,
tímto udělujete souhlas společnosti Zvěřinec na statku z.s., se sídlem Kokešova 332, 530 06 Pardubice, IČ: 04224922, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, GDPR, 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) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
Níže uvedený přehled osobních údajů s konkrétními účely může Zvěřinec na statku z.s. zpracovávat pouze se SOUHLASEM.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je Zvěřinec na statku z.s., Kokešova 332, 530 06 Pardubice, IČ 04224922 uvádím níže v tabulce,
zda POSKYTUJI* / NEPOSKYTUJI* (*nehodící se škrtněte) souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte, zákonného zástupce:
Zákonný zástupce dítěte:

Dítě (subjekt údajů):

Jméno a příjmení: .................................................................................................

Jméno, příjmení: ....................................................................................................

Datum narození: ....................................................................................................

Datum narození: ....................................................................................................

Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace:
– Kontaktní údaje správce: Zvěřinec na statku z.s., Kokešova 332, 530 02 Pardubice, telefon: + 420 775 910 136, e-mail: zverinecnastatku@seznam.cz
– Pověřený pracovník: Olga Němcová, předsedkyně spolku Zvěřinec na statku z.s.
– Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným prohlášením:
• adresovaným na doručovací adresu správce,
• předaným osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době v pracovní den
• e-mailem z e-mailové adresy, která je předmětem tohoto souhlasu.
– Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné
odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen
na jiném důvodu, než je můj souhlas.
– Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na
přenositelnost údajů.
− Mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
− Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Přehled osobních údajů pro poskytnutí/neposkytnutí konkrétních souhlasů
OSOBNÍ ÚDAJ
Jméno, příjmení, adresa,
datum narození dítěte
a zákonného zástupce
Informace o zdravotním
stavu dítěte

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Pro potřebnou evidenci účastníků tábora

Pro zajištění správné péče o dítě (např. alergie, astma, stravovací
omezení apod.)

Zdravotní
pojišťovna dítěte

Při potřebě (neodkladného) poskytnutí zdravotní péče (při úrazech
na táboře, na výletech, pobytech v přírodě apod.) Zvěřinec na statku
z.s. poskytovatelům zdravotní péče sděluje zdravotní pojišťovnu
dítěte. Neudělením souhlasu může dojít k potenciálnímu riziku, že poskytnutí nikoli neodkladné zdravotní péče může být odepřeno jakožto
osobě s neznámým zdravotním pojistitelem.
Fotografie, audio záznam, Prezentace táborových činností zejména na webu společnosti a dalvideozáznam dítěte
ších prezentačních materiálech společnosti (tištěné, elektronické
samostatně/ve skupině
formy).
Fotografie, audio záznam, Prezentace táborových činností na facebookové stránce společnosti.
videozáznam dítěte
samostatně/ve skupině
Číslo bankovního účtu
Pro realizaci bezhotovostní platby za pobyt, stravu apod.
zákonného zástupce
E-mail zákonného
Pro urychlení a zefektivnění komunikace mezi společností Zvěřinec
zástupce dítěte
na statku z.s. a zákonnými zástupci.
Telefonní číslo dítěte
Komunikace s dítětem mimo prostory tábora (výlety, pobyty v přírodě, apod.)
Telefonní číslo
Pro urychlení a zefektivnění komunikace mezi společností Zvěřinec
zákonného zástupce
na statku z.s. a zákonnými zástupci.

DOBA POSKYTNUTÍ
PŘÍJEMCI
SOUHLASU
OSOBNÍCH ÚDAJŮ
po dobu konání tábora Pověřený pracovník
a zákonné archivace

Dávám
SOUHLAS
ANO1
NE1

po dobu konání tábora
a zákonné archivace

Pověřený pracovník,
zdravotník a personál
tábora
Poskytovatelé
zdravotních služeb

ANO1

NE1

ANO1

NE1

po dobu konání tábora
a do 18 let věku dítěte

Veřejnost, rodiče

ANO1

NE1

po dobu konání tábora
a do 18 let věku dítěte

Veřejnost, rodiče

ANO1

NE1

po dobu realizace účelu a zákonné archivace
po dobu konání tábora
a zákonné archivaceé
po dobu konání tábora
a zákonné archivace
po dobu konání tábora
a zákonné archivace

Pověřený pracovník,
peněžní ústavy
Pověřený pracovník

ANO1

NE1

ANO1

NE1

Pověřený pracovník

ANO1

NE1

Pověřený pracovník

ANO1

NE1

po dobu konání tábora
a zákonné archivace

1

vybrané zakroužkujte

V případě potřeby uveďte připomínku, vyjádření k uvedenému přehledu:

V Pardubicích, dne: .................................................... 					

Podpis zákonného zástupce dítěte: ......................................................................................................

