
Informovaný souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů dítěte 

(účastníka tábora) 
Uděluji tímto svůj souhlas zapsanému spolku TEMPLÁK, z.s., E. Krásnohorské 30b, 618 00 Brno, IČ: 27055558, ke 
shromažďování, zpracovávání a evidenci osobních údajů mého syna* – mé* dcery  
  
…............................................................................................., nar. …................................................., ve smyslu nařízení 
EP a Rady EU 2016/679 a ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Svůj 
souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro práci TEMPLÁK z.s. a v rozsahu 
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tedy pořádání letního tábora. Současně souhlasím se zpracováním 
mých osobních údajů jako zákonného zástupce, které jsem uvedl v Závazné přihlášce mého dítěte na pobytový tábor 
na Haluzické hájence v roce 2018. 
 
V přihlášce a obdobných dokumentech uvedené údaje jsou zpracovány na základě plnění právní povinnosti 
(dokumentace vůči provozovateli – zprostředkovaně KHS JmK), kontakty na zákonné zástupce jako je telefon, email  
a bydliště jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu správce za účelem možnosti zajištění případného 
kontaktování zákonného zástupce. Evidence data narození dítěte slouží jednak k možnosti rozdělit děti do oddílů, 
jednak jako identifikátor přijaté platby za tábor (variabilní symbol).   

Výslovný souhlas s uveřejněním fotografií dětí   
 

Souhlasím* – nesouhlasím*, aby fotografie (či skupinové foto) a videozáznamy mého dítěte  
  
…...................................................................................................., pořízené při letním táboře, byly uveřejněny na 
webových stránkách TEMPLÁK z.s., na FB spolku a obdobných elektronických i tištěných propagačních materiálech 
TEMPLÁK z.s.. Souhlas poskytuji na celé období trvání tábora a na dobu nezbytnou pro jejich zpracování, stejně tak i 
pro budoucí zveřejnění až do odvolání tohoto souhlasu či zániku TEMPLÁK z.s.. Současně souhlasím se zveřejněním 
na webových stránkách provozovatele areálu, tedy DDM Ždánice, ovšem jen na odkazu týkajícím se turnusu 
organizovaného TEMPLÁK z.s.. 
 
Byl jsem poučen o tom, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR mám právo: 

 vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu doručeným prostřednictvím mailu na 
templak@templak.cz  

 požadovat po TEMPLÁK z.s. informaci, jaké osobní údaje o mém dítěti zpracovává  

 vyžádat si u TEMPLÁK z.s. přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 

 požadovat po TEMPLÁK z.s. výmaz těchto osobních údajů 

 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na 
Úřad pro ochranu osobních údajů 

 v případě, že se budu domnívat, že zpracování osobních údajů je v rozporu s tímto souhlasem, mohu žádat 
blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.    

  
  
 
Ve ………………………………………………………….          Dne ............................................  
 
   
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte:  
  
 
Podpis zákonného zástupce dítěte         ….......................................................... 


