SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s
dalšími aplikovatelnými právními předpisy tímto výslovně, bezúplatně, informovaně, svobodně a dobrovolně
uděluji souhlas se zpracováním, shromažděním a uchováním osobních údajů,
DBT dance , z.s.,
se sídlem Příčná 293, Křenice, Praha –východ 25084, IČO: 06924042
email: dbtdance@gmail.com,www.dbt.dance,
zastoupená Renátou Königovou předsedou spolku (dále jen Správce), a to v rozsahu přihlášky dítěte na
soustředění, tedy jméno, příjmení, datum narození, adresa, číslo účtu, telefon a emailová adresa, jména
rodičů, dále Posudku zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, aby tyto data byly Správcem využity za účelem pobytu mého dítěte
na soustředění, včetně umístění fotografií z činností na soustředění na webových stránkách a jiných
sociálních sítích DBT dance, z.s.
Prohlašuji, že jsem si plně vědom/a svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů, zejména
jsem si vědom, že:
a) požádám-li o informaci o zpracování osobních údajů, Správce mi tuto informaci bez zbytečného odkladu předá;
b) správce je oprávněn tyto informace předat jednotlivým trenérům;
c) v situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany mých práv či práv Správce se
sporech, v soudím či správním řízení, budou tato data uchovány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem
ochrany mých práv v takovém sporu;
d) pokud zjistím nebo se domnívám, že Správce zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou mého
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžu Správce požádat o vysvětlení a požadovat
odstranění závadného stavu.

Beru na vědomí, že poskytnutí dat je nutné pro výše uvedené účely, a že právním základem pro
zpracování těchto dat je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) nč.2016/679, obecné nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR ) clanek 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Beru na vědomí, že data nebudou předány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu
čl.13 odst.l písm. f) GDPR.
Jako subjekt údajů mám právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v
čl. 15 GDPR, které se mne týkají, mám právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo
na přenositelnost údajů k jinému Správci za podmínek s omezeními v čl. 20 GDPR. Dále mám právo vznést
vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů.
Pokud Správce obdrží moji žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude mne Správce informovat o
přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Správce mne v této souvislosti upozorňuje, že v určitých případech stanovených GDPR není povinen zcela
nebo zčásti vyhovět.
Správce přijímá bezpečnostní opatření, která zajistí, že osobní údaje budou chráněny proti
manipulaci, ztrátě, zničení, přístupu neoprávněných osob nebo neoprávněnému vyzrazení.
V případě, že budu nespokojen se zpracováním osobních údajů, můžu se se svojí stížností obrátit na
Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk..
Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.UooU.cz.
Jsem si vědom, že nejsem povinen své osobní údaje Správci poskytnout. Poskytuji je však svobodně
a dobrovolně k umožnění soustředění mých dětí.
V případě, že budu mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžu se kdykoliv obrátit na Správce, tel: 603147432.
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Jméno tanečníka

Datum a podpis zákonného zástupce

