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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 „zákonný zástupce“) 

Titul, jméno, příjmení:  

Datum narození: 

Adresa:  

 

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 I ] Zákonný zástupce vědomě, svobodně a jednoznačně souhlasí se 

zpracováním, uchováním a případnou aktualizací jeho následujících osobních údajů ze strany 

spolku. 

- oslovení, akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, pohlaví, adresa 

trvalého případně přechodného pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, název 

zaměstnavatele, na základě čeho je podpořená osoba zaměstnána, výše úvazku, doba trvání 

smluvního vztahu, číslo bankovního účtu, 

- elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, emailová adresa. 

 

[ Rozsah zpracování II ] Zákonný zástupce dále vědomě, svobodně a jednoznačně souhlasí se 

zpracováním, uchováním a případnou aktualizací následujících údajů dítěte, jehož zákonným 

zástupcem je. 

 

Jméno, příjmení dítěte:  

Datum narození: 

Adresa:  

 

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

zdravotní pojišťovna, místo a stát narození, státní příslušnost, zdravotní stav (alergie, očkování), 

- zákonný zástupce dále uděluje souhlas se zpracováváním, uchováváním fotografií a 

videozáznamů svých a dítěte, pokud jsou tyto pořízeny při aktivitách spolku. Zákonný zástupce 

poskytuje souhlas s publikací fotografií a videozáznamů takto pořízených na webových stránkách 

www.panacci.eu, na facebookovém profilu a webovém portálu Rajče. 
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[ Účel a doba zpracování ] Zákonný zástupce vědomě, svobodně a jednoznačně souhlasí se 

zpracováním jeho osobních údajů i údajů dítěte pro níže uvedenými účely, v níže specifikovaném 

rozsahu a po níže uvedenou dobu: 

- účelem zpracovávání osobních údajů zákonného zástupce i dítěte je řádné poskytování služeb dle 

smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, evidence docházky dítěte, 

poskytování informací rodiči o službách spolku,jakož i o provozních záležitostech, propagace 

spolku, 

- souhlas uděluji k předávání osobních údajů Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, EU_ESF, 

účetní, krajské hygienické stanici, zdravotní pojišťovně, pojišťovně Kooperativa, jiné pojišťovně 

se kterou má spolek smluvně ošetřeno pojištění, dále kraj, město, MŠMT a další subjekty od 

kterých by spolek čerpal finanční prostředky, 

- 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 okamžité výpovědi smlouvy o poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině, 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. 

 

[ 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 zemřelého zákonného zástupce, dítěte, 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: (zákonný zástupce 1) 

 
_______________________________________   _______________________________________________________ 

 

 

Místo a datum podpisu:    Podpis: (zákonný zástupce 2) 

 
_______________________________________   _______________________________________________________ 


