Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375
Horova 375, 411 08 Štětí
IČ: 46768432

SOUHLAS rodičů (pro potřeby DDM Štětí)

Dům dětí a mládeže Štětí organizuje v období od 24.8.2020 do 28.8.2020 letní dětský tábor „MONDI
2020“ (dále jen „tábor“).
Pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně osobní údajů „GDPR“ a dle nového zákona
č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dle dalšího zákona č. 111/2019 Sb., o změně některých
dalšíchzá konů týkajících se GDPR.
V případě odevzdání závazné přihlášky na letní dětský tábor pořádaný Domem dětí a mládeže Štětí,
souhlasím se zpracováním osobních údajů následovně:
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
Jméno a příjmení dítěte a jeho zákonných zástupců
Škola, třída dítěte
Státní občanství dítěte
Jméno, příjmení a tel. spojení doprovodu jiné osoby (pokud jej rodič označí v přihlášce)
Bydliště dítěte (ulice, město, PSČ)
E-mailová adresa zákonných zástupců dítěte
Telefonický kontakt zákonných zástupců dítěte
Datum narození, rodné číslo, zdravotní pojišťovna přihlašovaného dítěte
Další osobní údaje jako jsou potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní dokumentace dítěte, kopie
průkazu zdravotní pojišťovny a kopie posudku o zdravotní způsobilosti dítěte
Fotografie, videa, zvukové záznamy z tábora vč. přihlášených dětí

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
Zpracování údajů je nezbytné pro administrativu a organizační zajištění tábora. Jedná se o
údaje, které jsou pro DDM nutné k přípravě a organizaci letního tábora. V případě nutnosti
je po nás mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice,
zdravotní zařízení, pojišťovna apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje

budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění
tábora, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných DDM.
Zasílání obchodních nabídek DDM a jeho partnerů dle bodu č.4. Zejména se jedná o
každoroční informace o termínu spuštění elektronických přihlášek na tábor, informace o
připravovaných a realizovaných akcí v rámci tábora.
Zákonný zástupce souhlasí s případným užití fotografií či videozáznamů, zachycující jeho
přihlášené dítě. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a
propagaci tábora v režii DDM a jeho partnerů a to na sociálních sítích, fyzických nosičích,
reklamních spotech, propagačních materiálech DDM a dalších nosičích. Zákonný zástupce
souhlasí k jejich označení jménem dítěte.

3. Doba zpracování osobních údajů:
Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení
dítěte, rodičů, zdravotní pojišťovna dítěte, datum narození, rodné číslo, e-mailová adresa
rodičů, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie,
videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou s možností odvolání souhlasu. Ostatní
údaje budou zpracovány maximálně po dobu tří let, následně budou smazány a skartovány.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám :
Mondi Štětí
Ostatní oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení,
pojišťovna apod.)

Zákonný zástupce dítěte odevzdáním závazné přihlášky na tábor, oslovením DDM prostřednictvím
emailu či telefonického hovoru ohledně tábora prohlašuje, že byl DDM řádně poučen o zpracování a
ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou DDM poskytovány
dobrovolně. Dále zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů
udělený při odeslání či odevzdání závazné přihlášky na tábor je závazný.
DDM tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“, informuje, že:
-

Osobní údaje budou zpracovány na základě svobodného souhlasu, a to za výše uvedených
podmínek,

-

Důvodem poskytnutí osobních údajů je účast dítěte na táboře, což by bez poskytnutí těchto
údajů nebylo možné,

-

DDM nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro
plnění povinností ve smyslu Nařízení,

-

DDM nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo
jiným, než výše uvedeným, třetím osobám

-

Zákonný zástupce má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
právo požadovat od DDM přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování,

-

Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti
DDM či jeho partnerů, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.

Prohlášení rodičů:
Dávám svůj souhlas Domu dětí a mládeže Štětí, příspěvkové organizaci (dále jen „DDM“) ke shromažďování,
zpracovávání a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů o zdravotním stavu mého dítěte ve smyslu
všech ustanovení Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů v platném znění.
Svůj souhlas poskytuji pouze pro zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytně nutné pro práci DDM a v
rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu – účast mého dítěte na táboře, pro vedení nezbytné
zdravotní dokumentace, zveřejňování údajů a fotografií mého dítěte v propagačních materiálech DDM, včetně
internetových stránek DDM.
Dále dávám svůj souhlas DDM k použití výrobků, výtvorů, výkresů a dalších produktů svého dítěte, které budou
sloužit k prezentaci DDM (na veřejnosti, výstavy, uveřejnění na web.stránkách DDM, účasti na soutěžích apod…)
a k jejich označení jménem.
Souhlasím, aby v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 372/2011 Sb., v platném znění o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování s poskytnutím zdravotních služeb, které jsou nad rámec § 38, odst. 1., písm.c) a
odst. 4., písm.b), tedy poskytnutí nezbytné péče k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví,
poskytnutí neodkladné péče první pomoci, nezbytně nutné hospitalizace se související nezbytnou zdravotní péčí
apod. Současně jako zákonný zástupce výše uvedeného dítěte požadujeme bezodkladnou informaci v případě
jakéhokoliv použití tohoto souhlasu.
V případě odeslání přihlášky e-mailem, nebo její odevzdání do Mondi či do DDM na tento letní dětský tábor
pořádaným DDM Štětí souhlasím se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
Byl(a) jsem poučen(a) o právech podle zákona, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a
to bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, k o tom, že poskytnutí osobního
údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu.
Dále potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že pokud zjistím, nebo se budu domnívat, že DDM provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat
o vysvětlení, požadovat, aby DDM odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Jméno a příjmení účastníka LTD : ………………………………………………………………..
Ve Štětí, dne : ……………………………………….

Podpis zákonného zástupce dítěte : ………………………………………

datum narození: ……………………….

