APALUCHA.CLUB, Mgr. Josef Piska,
Tř. T. Bati 1286, Zlín, 760 01, IČO 87210134
Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 7 a násl. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR),(dále jen „Souhlas“)

I. Při zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) v naší organizaci používáme pouze řádně zvolené postupy a také
dostatečné způsoby zabezpečení OÚ, ochrana OÚ je jednou z našich klíčových priorit. Zpracovávat OÚ mohou pouze
vybraní zaměstnanci, neboť máme zájem na tom, abychom OÚ zpracovávali pouze důvěryhodným a transparentním
způsobem v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016.
Tento souhlas se týká zpracování OÚ dle nové legislativy EU pro zpracování OÚ – nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
Podpisem tohoto dokumentu poskytujete souhlas se zpracováním OÚ o Vašem nezletilém dítěti, jehož jste zákonným
zástupcem, a o Vás jako zákonném zástupci nezletilého dítěte k níže uvedeným účelům pro agenturu APALUCHA.CLUB.
II. Při sběru, uchovávání a dalším zpracování OÚ na základě tohoto souhlasu dochází ke zpracování OÚ v tomto rozsahu:
Osobní údaje:

Účel zpracování těchto osobních údajů v naší organizaci:

Jméno a příjmení dítěte, datum narození,
adresa trvalého pobytu, zdravotní údaje,
údaje o zdravotní pojišťovně, cestovní
údaje, národnost, mateřský jazyk dítěte
Seznamy dětí na akcích naší organizace
Jméno, příjmení, telefonní číslo a emailová adresa zákonného zástupce
dítěte

Zajištění akcí – za účelem organizace, dokumentace akce, které se
dítě účastní (škola v přírodě, adaptační kurz, lyžařský kurz, zahraniční
exkurze a další programy zajišťované naší organizací), statistické
ANO NE
účely, za účelem zpracování jmenného seznamu účastníků akce pro
přepravce a ubytovatele.

Fotografie dítěte z akcí pořádaných naší
organizací

Audio/video záznam dítěte z akcí
pořádaných naší organizací

Kontaktování zákonného zástupce, komunikace ve věcech týkajících
se akcí realizovaných naší organizací, kterých se dítě účastní.

Souhlas*

ANO NE

Publikování fotek na webových stránkách naší organizace, na
profilech naší organizace na sociálních sítích (Facebook, Instagram,
ANO NE
YouTube, apod.) za účelem propagace naší organizace a
dokumentace realizovaných akcí.
Publikování záznamů na webových stránkách naší organizace, na
profilech naší organizace na sociálních sítích (Facebook, Instagram,
ANO NE
YouTube, apod.) za účelem propagace naší organizace a
dokumentace realizovaných akcí.
* nehodící škrtněte

Tento souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu 5 let nebo do doby,
dokud jej neodvoláte. Vzor pro odvolání souhlasu stejně jako další potřebné informace související se zpracováním OÚ a
platnou verzi dokumentu Zásady zpracování osobních údajů naleznete na www.apalucha.club.
Jméno a příjmení dítěte__________________________________ datum narození ___________________________
SOUHLASÍM SE VŠÍM VÝŠE UVEDENÝM - ANO / NE (v případě, že nesouhlasíte se vším, můžete vybrat ve výše uvedené
tabulce konkrétní účely)
Jméno a příjmení zákonného zástupce _____________________
Adresa trvalého pobytu _________________________________
Datum narození _________________________________

_______________________________________________
datum, vlastnoruční podpis zák. zástupce

