Jan Krtička
Letní dětský tábor Pevnost Ostrý
Havlíčkova 151
53701 Chrudim
telefon: 605846927
email: info@detsky-tabor-pevnost-ostry.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů:

jméno příjmení (zák.zástupce dítěte:)
trvalé byliště:
jméno příjmení (dítěte):
datum narození:
trvalé bydliště:

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je Jan Krtička (Letní dětský tábor Pevnost
Ostrý), Havlíčkova 151, 537 01 Chrudim , IČ 86832875
 dávám1 –  nedávám1 souhlas se zpracováním dále uvedených osobních údajů mě a mého dítěte:
 Jméno,příjmení,tel.číslo, email:
 dávám1 –  nedávám1 souhlas s účelem zpracování pro komunikaci ohledně přihlášení a pobytu
mého dítěte na letním dětském táboře Pevnost Ostrý
 Jméno,příjmení,fotografie mého dítěte:
 dávám2 –  nedávám2 souhlas s účelem zpracování:
pořízení fotografií a zveřejnění na webu tábora
 dávám2 –  nedávám2 souhlas s účelem zpracování:
pořízení fotografií a zveřejnění na fb profilu tábora
 dávám2 –  nedávám2 souhlas s účelem zpracování:
pořízení fotografií a použití při propagaci tábora na
reklamních letácích
Současně prohlašuji,že mi byly poskytnuty následující informace:
 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.
 Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným aní
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 podat stížnost u dozorového úřadu

 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.
 Osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předány do třetí
země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování
ani profilování.
 Kontaktní údaje správce:
doručovací adresa: Jan Krtička, Havlíčkova 151, 537 01 Chrudim
email: info@detsky-tabor-pevnost-ostry.cz

V

dne:

Podpis subjektu údajů:

1

Křížkem označte platnou volbu. Volbu musí provést výhradně subjekt údajů. Souhlas je platný pouze v případě,že je
zvolena možnost „dávám souhlas se zpracováním osobních údajů“. Jakákoliv jiná varianta označení je považována za
neplatný souhlas.
2

Křížkem označte platnou volbu. Volbu musí provést výhradně subjekt údajů. Souhlas je platný pouze v případě,že je
zvolena možnost „dávám souhlas s účelem zpracování“. Jakákoliv jiná varianta označení je považována za neplatný
souhlas.

