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SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „souhlas“) 

 

Souhlas uděluje subjekt údajů (dále jen „osoba, která může vyzvednout dítě“) 

Titul, jméno, příjmení:  

Datum narození: 

Adresa:  

 

Souhlas je udělován správci údajů (dále jen „spolek“) 

Nebuď sama, z.s., Odbojářů 324, Rajhrad, 66461, IČO: 033 12 658 

 

[ Rozsah zpracování ] Osoba, která může vyzvednout dítě vědomě, svobodně a jednoznačně 

souhlasí se zpracováním, uchováním a případnou aktualizací jeho následujících osobních 

údajů ze strany spolku. 

- jméno a příjmení, adresa trvalého případně přechodného pobytu, datum narození, telefon 

 

[ Účel a doba zpracování ] Osoba, která může vyzvednout dítě vědomě, svobodně a 

jednoznačně souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro níže uvedenými účely, 

v níže specifikovaném rozsahu a po níže uvedenou dobu: 

- účelem zpracovávání osobních údajů osoby, která může vyzvednout dítě je řádné 

poskytování služeb dle smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 

poskytování informací o službách Dětské skupiny Panáčci jakož i o provozních 

záležitostech, 

- souhlas uděluji pouze na dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejich zpracování, 

včetně archivace,   

- spolkem jsem byl/a poučen/a, že souhlas jsem oprávněn/a kdykoliv odvolat. Současně 

jsem si vědom/a, že odvolání souhlasu je důvodem k nepředání dítěte neboť v takové 

situaci není spolek schopen plnit své zákonné povinnosti v souvislosti s poskytováním 

svých služeb. To neplatí ohledně souhlasu se zpracováváním fotografií a videozáznamů, 

tento souhlas je možné odvolat kdykoliv. 
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[ Informace o zpracování osobních údajů a právech zákonného zástupce, dítěte ] 

- spolkem jsem dále byl/a poučen/a, že jsem kdykoliv oprávněn/a požadovat informaci o 

tom, jaké osobní údaje jsou o mně, mém dítěti, zpracovávány, požadovat ohledně 

zpracovávání osobních údajů vysvětlení, dále jsem oprávněn/a požadovat opravu a 

aktualizaci těchto údajů. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů jsem 

oprávněn/a se obrátit jak na spolek, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

- rovněž jsem byl/a poučen/a, že namísto zemřelé osoby, která může vyzvedávat dítě, může 

o vše výše uvedené požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o 

vydání potvrzení požádat jiná blízká osoba nebo dědic, prokážou-li zájem hodný právní 

ochrany. 

- osobní údaje na základě tohoto souhlasu budou zpracovávány písemně a uchovávány v 

listinné a elektronické podobě. 

 

 

Místo a datum podpisu:      Podpis: 

 

_______________________________________     ______________________________ 


