
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(GDPR + zák. č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů)

Já, níže podepsaný: ________________________________ (jméno a příjmení)
nar. ____________________________
bytem ___________________________ (adresa)

jakožto zákonný zástupce: _________________________________ (jméno a příjmení dítěte)
nar. _____________________________
bytem ___________________________ (adresa)

výslovně souhlasím s tím, aby EnviKlub HURÁ VEN z.s., IČ: 02506807, se sídlem Plzeňská 3102,
272 01 Kladno, zřídila složku s fotografiemi z tábora pořádaného v létě 2023, která bude přístupná
všem rodičům účastníků tábora po dobu maximálně tří měsíců

Využití fotografického materiálu pro propagační účely EnviKlubu HURÁ VEN:
Dávám souhlas k využití fotografií pro propagační účely:
☐ tisk, web a facebook EnviKlub HURÁ VEN
☐ web a tisk
☐ pouze web
jiné případně za jakých podmínek by víš zmíněné bylo možné:
_____________________________________

Váš e-mail a jméno je uchováváno v googleskupině přátelé EnviKlubu HURÁ VEN z.s. a/nebo v
kontaktech v MailChimpu, který používáme pro případné občasné sdělení novinek a nabídek
EnviKlubu HURÁ VEN. Ze skupiny se lze jednoduše odhlásit kliknutím na odkaz ve zprávě.
E-mailové adresy nepřádáváme třetím stranám.

Výslovně pak beru na vědomí poučení (a zavazuji se), že fotografie sdílené prostřednictvím této
složky jsem oprávněn a povinen využít tak, abych chránil zájmy ostatních zúčastněných (tj.
spoluúčastníků mé dcery/syna i jejich rodičů), zejména pak s důrazem na ochranu jejich osobnosti
ve smyslu ust. § 84 a 85 zák. č. 89/2012Sb, občanský zákoník v platném znění, a to zejména se
zavazuji tyto nezneužít a přijmout taková opatření, aby k jejich zneužití nemohlo dojít.

Tento svůj souhlas uděluji též ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických
osob (dále jen „GDPR“), jakož i ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Výslovně beru na vědomí, že tento svůj souhlas mohu vzít kdykoli zpět, a to například zasláním
e-mailu koordinátorce Barboře Kompanové bara@hura-ven.cz nebo prostřednictvím sms na
telefonní číslo 775329922.  V takovém případě budu ze skupiny odebrán (případně ji sám opustím).

V podrobnostech dále platí veškeré údaje, které zveřejňuje EnviKlub HURÁ VEN z.s. na svých
webových stránkách k otázce GDPR a ochraně osobních údajů (hura-ven.cz).

V Hostivici dne _______________

Podpis: …………………………………


