
 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Já, níže podepsaná/podepsaný stvrzuji, že souhlasím či nesouhlasím1 se zpracováním 

vyjmenovaných osobních údajů k jednotlivým níže uvedeným účelům: 

 
Subjekt údajů 

Jméno, příjmení:  

Bydliště:  

Datum narození:  

Kontakt:   

 
 
ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 
Jednotlivé účely zpracování definují důvody ke zpracování osobních údajů (jejich shromažďování, 

využití a uložení). Detailní informace o jednotlivých činnostech zpracování poskytne subjektu 

údajů vedení dětské skupiny na vyžádání. 

(Nehodící se škrtne, vymaže.) 

 

 

Účel zpracování: zajištění hlídání dětí v dětské skupině  

 

 

 

nesouhlasím / 

souhlasím 

Zpracovávané 
osobní údaje: 

základní údaje o přihlašovaném dítěti, základní údaje o rodičích 

přihlašovaného dítěte, základní údaje o přijatém dítěti, základní údaje o 

rodičích přijatého dítěte, zdravotní stav dítěte a údaje o očkování, údaje o 

osobách oprávněných k vyzvedávání dítěte, potvrzení o vazbě rodiče na trh 

práce, základní údaje o žadateli o zaměstnání, základní údaje o zaměstnanci 

 

 

Účel zpracování: veřejné informace a propagace dětské skupiny v médiích  

 

 

nesouhlasím / 

souhlasím 
Zpracovávané 
osobní údaje: společné fotografie dětí  

 

TRVÁNÍ SOUHLASU 

Souhlas se uděluje na dobu jednoho roku od podpisu tohoto souhlasu.  

POUČENÍ 
V souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů je nezbytné pro všechna 

zpracování, pro která neexistuje právní základ nebo oprávněný zájem, získat souhlas subjektu 

údajů, případně jeho zástupce. Tento souhlas lze kdykoliv a bez udání důvodu vzít zpět. 

                                                           
1 

 �
 Nesouhlas se zpracováním osobních údajů nemůže být důvodem k neposkytnutí služby - může 

však poskytování služby zkomplikovat. 



 

 

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

 vzít souhlas kdykoli zpět 

 požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, 

 požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů, 

 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat aktualizovat nebo opravit, 

 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 

 v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních 

údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

Subjekt údajů převzal / nepřevzal stejnopis  souhlasu. 

 

Svým podpisem subjekt údajů:  

 souhlasí se správností tohoto „Souhlasu se zpracováním osobních údajů“ 

 potvrzuje, že porozuměl danému poučení 

 potvrzuje, že byl poučen o tom, zda je poskytnutí osobního údaje povinné či dobrovolné 
 

Ve Velkých Pavlovicích                          dne   

 

Podpis subjektu údajů: _____________________    Zpracovatel:  

 

 

 


