Nedílná příloha závazné přihlášky č.1 na LDT Dráček 2019 – 4. turnus 10.8.2019 – 24.8.2019

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlasím, aby LDT Dráček z.s. IČO: 04771753, se sídlem Liberecká 2184/1, Teplice, 415 01, zapsaný ve spolkovém
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod zn. L 9816, (dále jen „správce”) zpracovával osobní údaje
týkající se mé osoby a mého nezletilého dítěte, aby 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“) zpracovával tyto osobní
údaje (dále jen „správce”) zpracovával osobní údaje týkající se mé osoby/mého nezletilého dítěte*, a to v níže
uvedených bodech.
*jméno a příjmení nezletilé osoby: …………………………………………………………………………….
*bytem: …………………………………………………………………………………………
*rok narození/rodné číslo: ……………………………………………………………………………….
*jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………………….
Souhlas uděluji se zpracováním níže uvedených osobních údajů za níže uvedenými účely:
1. Údaje obsažené v online přihlášce – (formulář na stránkách správce www.ldtdracek.cz).


Jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresa trvalého pobytu.



Jméno, příjmení adresa, titul, e-mail a telefonní číslo zákonného zástupce.

2. Údaje obsažené v závazné přihlášce – (formulář zaslaný na základě vypleněné online přihlášky viz. Bod 1)


jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, trvalé bydliště, rodné číslo, zdravotní stav, zdravotní
pojišťovnu dítěte,



Jméno, příjmení adresa, titul, e-mail a telefonní číslo zákonného zástupce.

3. zveřejnění ve formě


fotografie



video



podobizna (ve formě uvedené výše) ve spojení s uvedením jména a příjmení



zveřejněním jména, příjmení, věku a platby na seznamu přihlášených dětí na stránkách správce
www.ldtdracek.cz



Vyhlášení dítěte při výsledků soutěží a her



Uvedením jména a příjmení na diplomech



Uvedením jména a příjmením na seznamu her a soutěží

4. za účelem prezentace správce:


Na webových stránkách správce



Na Facebooku správce



V tisku a jiných médiích
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Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění táborového
pobytu, za účelem poskytnutí relevantních služeb, propagaci a presentaci LDT Dráčku z.s Osobní údaje budou
zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.
Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou
doporučeného dopisu na adresu správce. Pokud k tomuto zrušení dojde před uskutečněním objednaného pobytu,
bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat postupováno dle platných všeobecných podmínek - bod 2/1 vrácení
platby, storno podmínky.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci,
jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto
nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto
osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud
V ________________ dne _________________
Souhlasím: ANO / NE (nehodící škrtněte)
Jméno a příjmení zákonné zástupce a podpis:_________________________________________
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