SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Udělený v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“)
Správce osobních údajů:
Organizace: SDH Milovice-Mladá, bezpříspěvková organizace
Sídlo: Topolová 589, Milovice
IČ: 01199030
Kontaktní telefon:
Kontaktní email: MHMmlada@seznam.cz
(dále jen „Správce“)
DPO Správce (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Veškeré kontaktní údaje naleznete na webových stránkách sdružení www.hasicimilovice.cz
Subjekt osobních údajů (dále jen „Subjekt“):
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Zákonný zástupce subjektu (dále jen „Zákonný zástupce“):
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Správce Vás tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů a žádá Vás o udělení souhlasu
s tímto zpracováním.
Druhy zpracovávaných osobních údajů

fotografie subjektu,

v konkrétním případě i další osobní údaje potřebné pro činnosti poskytované Subjektu,

výtvarná a pracovní díla

audio a videozáznamy
Účely zpracování
☐ prezentace a propagace SDH Milovice-Mladá, a jejího zřizovatele ( webové stránky, soutěže, letáky, stránky FB,
tisk- Echo, Nymbursko aj., propagační materiály),
☐ výzdoba prostor SDH Milovice-Mladá jejího zřizovatele,
☐ případně další související účely pouze za předpokladu, že jsou nezbytně nutné pro naplnění účelu zpracování a
není možné získat od Vás další samostatný souhlas,
Konkrétní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje potřebujeme z důvodu prezentace vlastní činnosti pro veřejnost, uchazeče, zřizovatele,
poskytovatele dotací apod.
Předání osobních údajů třetím stranám
Vaše osobní údaje zásadně neposkytneme třetím stranám. Pokud by k tomu přeci jen došlo, poskytneme je pouze
s Vaším výslovným souhlasem.
Doba zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání docházky dítěte.

Vaše práva

Jakožto Subjekt osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých
osobních údajů, právo na výmaz svých osobních údajů, právo podat námitky proti zpracování svých
osobních údajů v případě, že jej považujete za odporující Nařízení, Zákonu či odporující ochraně soukromí a
osobního života.

Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to stejným či obdobným způsobem, jakým jste jej udělil
(osobní návštěvou Správce, případně odesláním poštou na adresu Správce – v takovém případě však musí
být odvolání opatřeno ověřeným podpisem). Berte, prosím, na vědomí, že odvolání souhlasu nemá zpětné
účinky, tedy že zpracování, které proběhlo do doby přijetí řádného odvolání souhlasu, je zákonné.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Subjekt, zastoupený zákonným zástupcem prohlašuje, že byl těsně před udělením tohoto souhlasu informován
o všech skutečnostech týkajících se zpracování jeho osobních údajů a že byl ze strany Správce dotázán, zda
zpracování rozumí, na což odpověděl kladně.
Zákonný zástupce subjektu svým podpisem vyjadřuje souhlas s výše uvedenými informacemi o zacházení
s jeho osobními údaji a uděluje tímto souhlas se zpracováním osobních údajů.

V Milovicích dne …………….

___________________
Zákonný zástupce Subjektu údajů

