SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍ ÚDAJŮ A PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Prosíme vyplnit pro každé dítě (a případně dospělého bez dítěte na táboře), v případě rodiny lze uvést více dětí na
jednom souhlasu.
Já, níže podepsaný, v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) a s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) beru na vědomí a udílím souhlas se
zpracováním osobních údajů mého dítěte a mne jako zákonného zástupce dítěte tímto správcem:
Název organizace: Sbor Církve bratrské v Kladně
IČO: 70883751
Sídlo: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
Kontakt pro tento souhlas: Marek Obitko, marek@obitko.com, 605 356 633
a) pro vnitřní potřebu správce:
• k realizaci letního tábora pořádaném v termínu 10. - 15. 7. 2022
• předávání osobních údajů organizacím a úřadům pověřeným kontrolou průběhu tábora, např. Okresní
hygienické stanici a zdravotního zabezpečení účastníků
b) pro prezentaci výše uvedeného tábora, např. na webových stránkách CB Kladno nebo souvisejících sociálních sítích
se zveřejněním fotografií mne a mého dítěte nebo mých dětí
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c) pro potřeby dané Vládou ČR v rámci epidemiologické situace – onemocnění Covid-19: Tímto beru na vědomí, že
osobní údaje mne a mého dítěte budou použity v souladu s nařízenými vládními opatřeními, tj. budou použity
v komunikaci s místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví, v případě nutnosti.
Prohlašuji, že jsem byl/a informována o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů
mám právo:
- kdykoliv odvolat udělený souhlas,
- vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů,
- dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení
žádosti správcem.

V ………………………… dne………………………………

Nezletilé dítě (lze uvést více dětí v rámci rodiny):

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Popis zákonného zástupce:

