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SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ1 

 

Tímto udělujete svůj svobodný, DOBROVOLNÝ a výslovný souhlas správci osobních údajů:  

 

Spolku  Sportíci z. s., sídlo: Františka Žaloudka 419, 503 11 Hradec Králové, IČO: 05512611, zapsaného 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 10951 (dále jen 

„Spolek“). Kontaktní osoba: Mgr. Irina Markarjancová, ředitelka, mail: info@sporticihk.cz 

 

1. JAKÝCH ÚDAJŮ SE VÁŠ SOUHLAS TÝKÁ? (vyberte zakroužkováním dle vlastní volby): 

  

ANO      NE     FOTOGRAFICKÝ ZÁZNAM s podobiznou vašeho dítěte (bez uvedení konkrétního jména 

                       a příjmení dítěte) pořízený ze strany Spolku při výkonu péče o vaše dítě.  

 

ANO      NE   VIDEO ZÁZNAM s podobiznou vašeho dítěte (bez uvedení konkrétního jména 

                      a příjmení dítěte) pořízený ze strany Spolku při výkonu péče o vaše dítě. 

 

ANO      NE   ZVEŘEJNĚNÍ VÝTVARNÝCH VÝROBKŮ vašeho dítěte na nástěnce v objektu Spolku spolu 

                      s uvedením jména a příjmení dítěte a na případných výstavách uspořádaných pro  

  rodiče dětí navštěvujících Spolek.  

 

2. PRO JAKÝ ÚČEL SOUHLAS UDĚLUJETE? (vyberte zakroužkováním dle vlastní volby): 

 

Fotografické a audio záznamy:  

 

ANO     NE     pro účely uveřejnění pořízených záznamů na webových stránkách www.sporticihk.cz, 

kam mají přístup všichni rodiče dětí umístěných ve Spolku; 

ANO     NE    pro účely uveřejnění pořízených záznamů na facebookovém profilu Spolku;  

ANO     NE    pro účely zpracování interního dokumentu „Pololetní hodnocení aktivit“, který 

                      obsahuje popis prováděných aktivit dětí za dané období a je doplněný o fotografické 

                      záznamy a na vyžádání je zpřístupňován rodičům dětí umístěných ve Spolku.  

                                                           
1 Udělený s účinností o 25. 5. 2018 ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) a s účinností 
od 25.5.2018 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
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 „GDPR“) 

Jméno a příjmení 
zákonného zástupce: 

 

Datum narození 
zákonného zástupce: 

 

Trvalé bydliště 
zákonného zástupce: 

 

Jméno a příjmení dítěte:  

Datum narození dítěte:  

Trvalé bydliště dítěte:   

http://www.sporticihk.cz/
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3. NA JAKOU DOBU SOUHLAS UDĚLUJETE?  

Souhlas je udělován na dobu, kdy bude vaše dítě navštěvovat Spolek (tedy do ukončení smluvního 

vztahu uzavřeného mezi Spolkem a vámi) nebo do doby, kdy bude z vaší strany odvolán.  

 

4. JAKÝM ZPŮSOBEM ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?    

 

Shromáždění, uspořádání, uložení, vyhledání, které nezbytně souvisí s výkonem uvedeného účelu. 

Tento souhlas představuje právní základ pro možnost zpracování vašich údajů.    

 

Tento souhlas současně udělujete ve smyslu ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, i jako souhlas k pořízení, užití, rozmnožování a rozšiřování fotografického záznamu v 

nehmotné (digitální) podobě, k odsouhlaseným účelům uvedeným v bodě 2. tohoto souhlasu, a to 

bez jakéhokoli místního (územního) omezení a na dobu uvedenou v bodu 3. shora.  Rovněž 

souhlasíte s tím, aby osobní údaje či jejich části byly ze strany Spolku upravovány a/nebo užívány 

jako součást souborného díla.  

 

5. KOMU MŮŽEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDAT? 

 

Spolek je oprávněn údaje poskytnout v nezbytném rozsahu dalším příjemcům, a to osobám, které 

vykonávají podpůrné činnosti jako např. provozovatelé IT systémů či správce webových služeb, či 

společnosti poskytující tiskové služby, avšak vždy při dodržení stanoveného účelu.  

 

Osobní údaje nebudou předány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.  

 

6. ODVOLÁNÍ SOUHLASU 

Souhlas je dobrovolný a nejste povinni jej poskytnout. Udělený souhlas lze KDYKOLIV ODVOLAT, a 

to písemným oznámením doručeným Spolku (osobně, poštou na adresu jeho sídla, elektronicky 

zasláním e-mailu na adresu: info@sporticihk.cz; v případě elektronického odvolání souhlasu 

formou e-mailové zprávy může Spolek učinit nezbytné úkony pro ověření vaší totožnosti). 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů vycházející 

ze souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním (pokud byl udělen).  

 

Podpisem níže prohlašujete, že vám bylo před udělením souhlasu sděleno, že udělení či neudělení 

tohoto souhlasu nebude mít jakýkoliv negativní vliv na péči o vaše dítě ve Spolku a že jeho udělení je 

DOBROVOLNÉ.  

 

Podpisem potvrzujete, že jste byli seznámeni s obsahem „Informace o právech zákonných zástupců – ve 

vztahu k udělenému souhlasu“ a byli jste poučeni, že tento dokument kdykoliv můžete na vyžádání 

obdržet.  

 

 

 

V Hradci Králové dne:     Podpis:  


