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INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE A DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

KOPRETINA 

 

Jako zákonný zástupce dávám Dětské skupině Kopretina svůj souhlas ke shromažďování, 

zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o mně a mém dítěti ve 

smyslu evropského nařízení GDPR. 

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………………………… 

Datum narození: ……………………………..…….. 

 

 

* nehodící se škrtněte 

Souhlasím s: 

 využitím fotografií, videí, zvukových nahrávek a dětské tvorby za účelem prezentace 

a propagace Dětské skupiny a dále v rámci dokumentace činností dětí (např. na 

webových stránkách organizace, v propagačních materiálech organizace, v médiích, 

na FB stránce a instagramové stránce) 

*ANO – NE  

 využitím osobních údajů dítěte při organizování akcí: soutěží, výstav a zájezdů, 

hudebních, tanečních a divadelních představení (jedná se o seznamy dětí)  

*ANO – NE  

 zpracováním údajů o zdravotním stavu mého dítěte za účelem zajištění jeho bezpečí 

a zdraví v rámci docházky a akcí v rámci Dětské skupiny Kopretina 

*ANO – NE  

 

 s využitím mých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, číslo mobilního telefonu 

a email) za účelem zajištění bezpečí dítěte a organizaci Dětské skupiny Kopretina 

*ANO – NE  

 s využitím kontaktních údajů na osoby, které budou vyzvedávat mé dítě z Dětské 

skupiny Kopretina (jméno, příjmení, číslo mobilního telefonu) za účelem zajištění 

bezpečí dítěte a organizaci Dětské skupiny Kopretina 

*ANO – NE  
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Beru na vědomí pořizování obrazového záznamu v rámci monitorování vstupních a 

venkovních prostor organizace z důvodu ochrany majetku, zvýšení bezpečnosti a zamezení 

pohybu nepovolaných osob, s tím, že vyhodnocením pořízeného záznamu je oprávněna 

výhradně organizace a použít jej jako důkazní prostředek za účelem ochrany svých zájmů, 

zájmu zaměstnanců, dětí či třetích osob a to pouze v případě mimořádných situací, jako je 

havárie, škoda vzniklá či hrozící organizaci, dětem v péči Dětské skupiny Kopretina, 

některému ze zaměstnanců či třetích osob, protiprávní jednání zaměstnance nebo třetí 

osoby. 

Souhlas poskytuji na celé období docházky mého dítěte do Dětské skupiny Kopretina a na 

zákonnou dobu nezbytnou pro jejich zpracování a archivaci. Souhlas poskytuji pouze 

organizaci, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje 

poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před neoprávněným nebo 

nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou. 

Byl jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i 

bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že 

poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly 

zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo 

se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je 

v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se 

zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu 

požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil 

takto vzniklý stav. 

 

 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………… 

Datum a místo udělení: …………………………………… 

Podpis: ………………………………… 
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