SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ( obecné nařízení GDPR )
Udělujete tímto souhlas společnosti Pětilístek z.s., ič: 22740325 ( dále jen Správce ) aby ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č.: 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislostí se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( dále jen nařízení)
zpracovávala tyto osobní údaje mého dítěte, svěřence a mé osoby :
- jméno a příjmení
- adresu
- e-mail
- telefonní číslo
- rodné číslo (svěřence nebo dítěte)
Údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho udělaného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem pořádání
dětských pobytových táborů v Zooparku Zelčín.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu max.2 let od doby přijetí dítěte na tábor.
Souhlasím s tím aby Správce a pořadatel táborů mohl pořizovat snímky bez konkretizace jména osoby a
v souladu s platným právním omezením a fotografie dále mohl použít např .:
předání fotografií rodičům, digitalizaci, použití a zveřejnění na FB profilu a pod.
Žádná z fotografií nebude opatřena konkrétním jménem a jedná se jen o fotografie
podléhající tzv. zpravodajské licenci.
Spracováním osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé :
Společnost : Zelland s.r.o. , ič : 48948373 (provozovatel Zooparku Zelčín)
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení GDPR máte právo :
- vzít svůj souhlas kdykoli zpět ( vázáno na odhlášení dítěte z tábora, bez náhrady ) např. e-mailem
- požadovat po Správci informaci, jaké údaje zpracováváme, žádat jejich kopii
- požadovat vymazání těchto informací
- na přenositelnost informací
- podat stížnost oprávněnému úřadu nebo se obrátit na osud
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí údajů je dobrovolné.
Jméno a příjmení svěřené osoby nebo dítěte :
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________
JMÉNO A PŘÍJMENÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY K UDĚLENÍ SOUHLASU ( RODIČ, ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE)
____________________________________________
DATUM : __________________________________

kontaktní údaje Správce a pověřence :
Luboš Tesař, 724 391 316 , lubos.tesar@zelland.cz , info@zooparkzelcin.cz

