
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Já, níže podpsaný/á 

Jméno a příjmení      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bytem  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jako zákonný zástupce mého syna/dcery 

Jméno a příjmení     …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bytem …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(dále jen „Subjekt údajů“) 

uděluji tímto OS LT SMRŽOVKA, se sídlem nám. T.G.Masaryka 671, 468 51 Smržovka, IČO: 26597918, 

dále jen „Správce“),  souhlas se zpracováním mých osobních údajů a osobních údajů mého 

syna/dcery, a to za níže uvedených podmínek: 

1. Osobní údaje, které budou zpracovány: 

       Jméno a příjmení zákonných zástupců 

      Poštovní adresa 

      Telefonický kontakt 

      Jméno a příjmení syna/dcery 

      Datum narození/rodné číslo syna/dcery 

      Poštovní adresa syna/dcery 

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

       Vytvoření seznamů dětí pro účely organizace tábora 

        souhlasím*        nesouhlasím*         

                      Zpracování fotografií, videí, zvukových záznamů a 

                      sportovních výsledků dětí za účelem jejich zveřejnění  

                      na webu                                                                                           souhlasím*        nesouhlasím* 

                                                                                                     (*Nehodící se škrtněte.)     

 

Jsem informován/a o tom, že výše specifikované osobní údaje zpracovávají členové občanského 

sdružení LT Smržovka, a to na základě oprávněného zájmu OS LT Smržovka, plnění právní povinnosti a 

pro plnění uzavřených smluv. Osobní údaje jsou za těmito účely zpracovávány po celou dobu trvání 

těchto účelů, tedy po dobu existence oprávněného zájmu, smluvního vztahu nebo právní povinnosti. 

Dále jsem informován/a, že disponujete aplikovatelnými právy, které jsou specifikovány v bodě 7 

tohoto souhlasu. 

3. Doba zpracování osobních údajů je: 

Po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností 

 



4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám – zpracovatelům: 

 

a) Příslušné orgány státní správy a samosprávy   

 

5.  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, 

a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje: Občanské sdružení LT 

Smržovka, Nám. T.G.Masaryka 671, 468 51  Smržovka, kontaktní osoba Roman Stehlík, e-

mail: roman.stehlik@atlas.cz 

 

6.    Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo: 

 

. vzít souhlas kdykoliv zpět 

. požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává 

. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů 

. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 

. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů 

. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů  

obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů 

 

7. Prohlašuji, že jsem byl/a Správcem řádně poučen/a o zpracování a ochraně osobních údajů, 

že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. 

 

Ve Smržovce  dne 12.7.2022 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce                                                                                

mailto:roman.stehlik@atlas.cz

