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Souhlas se zpracováním osobních údajů 
udělený v souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 

obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
 

Správce osobních údajů: 
Lagunino, z. s., IČ 07501935, se sídlem Velvarská 157, 273 26 Olovnice 
 
Subjekt údajů: 

jméno a příjmení   

datum narození 
 
 

bydliště 
 
 

 
Zákonní zástupci subjektu údajů, který není plně svéprávný: 

jméno a příjmení   

datum narození 
 
 

bydliště 
 
 

 

jméno a příjmení   

datum narození 
 
 

bydliště 
 
 

 
 
Souhlas subjektu údajů: 
 

Tímto uděluji souhlas s tím, aby správce zpracovával mé osobní údaje za účelem zajištění mé účasti na 
aktivitách pořádaných správcem. Souhlasím, aby správce za tímto účelem zpracovával následující údaje: jméno 
a příjmení, přezdívka, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, velikost oblečení, číslo průkazu totožnosti 
(cestovní pas nebo občanský průkaz), telefonní číslo, email, kopie Evropského průkazu zdravotního pojištění, 
údaje o zdravotním stavu (pravidelně užívané léky, alergie, další relevantní informace o zdravotním stavu – 
chronická onemocnění, fobie atd.). 

Tímto uděluji souhlas s tím, aby správce zpracovával mé osobní údaje za účelem pořízení fotografií a 
záznamů při akcích pořádaných správcem, a následně tyto šířil za účelem své prezentace, a to i 
prostřednictvím sítě elektronických komunikací. Souhlasím, aby správce za tímto účelem zpracovával 
následující údaje: věk, podoba. 

Tímto uděluji souhlas s tím, aby správce za účelem koordinace volnočasových aktivit zveřejnil 
prostřednictvím svých webových stránek údaj o tom, že se konkrétní dítě zúčastní jednotlivé akce. 
Souhlasím, aby správce za tímto účelem zpracovával následující údaje: jméno a příjmení, přezdívka. 

1. Souhlasím, aby správce mé osobní údaje zpracovával k výše uvedeným účelům a uchovával po dobu 
neurčitou, nebo do okamžiku odvolání tohoto souhlasu.  

Informace o zpracování: 
1. Jsem si vědom/a, že právním důvodem zpracování osobních údajů je tento souhlas se zpracováním 

osobních údajů.  

2. Jsem si vědom/a, že správce může výše vyjmenované osobní údaje zpracovávat pomocí digitálních 
technologií (elektronicky) i manuálně.  

3. Jsem si vědom/a, že mé osobní údaje nebudou zpracovávány za účelem přímého marketingu 
a nebudou předmětem automatického rozhodování ani profilování. 

Práva subjektu údajů: 
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1. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena 
zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před odvoláním 
(odvolání souhlasu nemá účinky zpětně). Odvolání lze učinit jednostranným písemným prohlášením 
vůči správci, doručeným do místa sídla správce. Pokud souhlas odvolám, mám právo, aby správce mé 
osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal (právo na výmaz). 

2. Jsem si vědom/a svého práva na přístup k osobním údajům. Mohu po správci požadovat informace o 
účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, případných příjemcích osobních údajů, 
plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Správce jsou povinen na mou žádost 
poskytnout i kopii zpracovávaných údajů (právo na přístup k osobním údajům). 

3. Jsem si vědom/a svého práva požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní 
údaje (právo na opravu). Jsem si vědom/a toho, že toto právo může být omezeno povahou 
zpracovávaných údajů (např. fotografie). 

4. Jsem si vědoma/a svého práva požadovat, aby správce omezil zpracování mých osobních údajů (právo 
na omezení zpracování). 

5.  Jsem si vědom/a svého práva, v případě podezření na nezákonný postup správců při zpracování 
osobních údajů, podat podnět/stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

6. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle a uděluji 
jej dobrovolně a bezplatně. 

  
 

V ____________________________ dne ___. ___. _______   V ____________________________ dne ___. ___. _______ 
 

 
 
 

___________________________________    ___________________________________  
podpis zákonného zástupce subjektu údajů      podpis zákonného zástupce subjektu údajů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.uoou.cz/

