
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ: K3 Bohumín, p.o., Studentská 781, Bohumín. IČ: 00847712 
 

SUBJEKT ÚDAJŮ (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Prohlašuji, že v souladu: 
a) s ustanovením § 5 zákona č.  101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném 
znění 
b) s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jež 
nabývá účinnosti ode dne 25. 5. 2018 
 

1. dávám správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů i osobních údajů dítěte 
2. nedávám správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů i osobních údajů dítěte 

 
(nehodící se škrtněte) 

 
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji za účelem/účely: Přihláška dítěte na Letní příměstský tábor 
K3 v termínu 9. – 13.7. 2018 a/nebo 20. – 24.8.2018, písemné prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti a 
potvrzení o postavení rodičů dítěte (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) na trhu práce.  
 
Předmětem zpracování budou pro shora uvedený účel/účely  osobní údaje v tomto rozsahu: jméno (dítěte i 
zákonných zástupců), datum narození, zdravotní pojišťovna, adresa (dítěte i zákonných zástupců), telefonické a 
emailové kontakty, zdravotní stav dítěte (tzv. prohlášení o bezinfekčnosti), údaje o postavení na trhu práce rodičů 
dítěte (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti), fotografie dítěte pořízené v průběhu tohoto 
příměstského tábora, které mohou být použity pro potřeby propagace organizace K3 (webové stránky K3, facebook, 
regionální TV, tisku, propagační materiály). 
 
Tento souhlas se zpracováním shora uvedených údajů poskytuji na dobu: 3 let od data zahájení příslušného turnusu 
příměstského tábora 
Bez mého souhlasu nebudou mé osobní údaje postoupeny třetí osobě.  
 
Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech dle ustanovení § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. a že mi byly 
správcem poskytnuty veškeré informace dle článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Současně jsem 
byl poučen o právu tento souhlas kdykoliv odvolat, včetně způsobu jeho odvolání.   
Prohlašuji, že tento úkon činím s plným vědomím, svobodně a vážně, a že jsem v době podání souhlasu dovršil(a) 18. 
rok svého věku, což stvrzuji svým podpisem. 
 
 
 
 
 
V Bohumíně dne              …………………………………………………………………………………..  
                                                                   podpis                                                                                                                                              


