
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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 „Nařízení“)

Zákonný zástupce 1:

jméno: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zákonný zástupce 2:

jméno: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dítě:

jméno: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tímto  uděluje  svůj  svobodný,  dobrovolný  a  výslovný  souhlas  se  shromažďováním a  zpracováním mých
osobních údajů a údajů mého dítěte správci osobních údajů:

název: AGAPO, o.p.s.

IČ: 29300550

registrován: u Krajského soudu v Brně v rejstříku obecně prospěšných společností spisová 
značka O 467

adresa: Masarykova 37, 602 00 Brno

Souhlasím s pořízením níže uvedených typů dokumentace a zpracováním takto získaných osobních údajů 
dle ust. § 84 a § 85 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník*:

• fotografie,
• video záznam,
• audio záznam.

* Nehodící se škrtněte.

Souhlas je poskytnut za účelem informování o činnosti a propagaci Dětské skupiny Pupálek 
prostřednictvím*:

• profilu na sociální síti Facebook,
• profilu na sociální síti Instagram,
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• webových stránek www.pupalek.cz,
• internetových médií,
• tištěných médií,
• propagačních tiskovin,
• nástěnek a obdobných nosičů v prostorách DS.

* Nehodící se škrtněte.

Základní pravidla pro zpracování osobních údajů

• Zpracování osobních údajů se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
• Osobní údaje jsou uchovány po dobu jednoho roku od ukončení poskytované služby.
• Rodič má právo na přístup k osobním údajům, které správce o jeho osobě zpracovává.
• Rodič má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat písemnou formou.
• Rodič má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
• Za podmínek stanovených zákonem mohou k některým osobním údajům přistupovat orgány veřejné

moci při plnění jejich úkolů.
• Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje 

i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem 
rozumně předpokládat. (viz. § 85, ods. 2 zákona 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění).

V Brně dne ……………………………………….. V Brně dne ………………………………………..

__________________________________________ _________________________________________

Za poskytovatele AGAPO, o.p.s. Zákonný zástupce 1

_________________________________________

Zákonný zástupce 2
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