Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se
spracováním osobních údajů
Já, ……………………………………………………………………………………………………………………………
jakožto zákonný zástupce ………………………………………………………………………………………………..…
tímto ve smyslu evropského Nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím
se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci
osobních údajů, kterým je Země, spolek se sídlem Na Kopanině č.ev. 265, Řevnice, 252 30,
L 22158 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 22847901 (dále též jako „správce“) a
souhlasím s tím, aby níže uvedené osobní údaje byly zpracovány a použity:
□ správcem (Země, spolek)
□ jakýmkoliv zaměstnancem správce (Mgr. Nora Koubová - pověřená osoba)
□ jakýmkoliv smluvním partnerem správce ( Asociace Lesních MŠ)
Tento souhlas je udělen na dobu určitou: školní rok 2018/2019
Souhlas poskytuji pro níže zaškrtnuté účely:

□

vystavení smlouvy o výchovně vzdělávacích aktivitách mezi spolkem Země a
zákonným zástupcem dítěte;

□
□
□
□
□

vystavování faktur spojených se vzděláváním, kterého je dítě účastno;
vystavovaní případných darovacích smluv;
kontakt na zákonné zástupce dítěte pro účely organizace výchovy a vzdělávání
(email, telefonní číslo, datum narození);
jména a telefonní čísla osob, které budou dítě vyzvedávat ze spolku Země;
organizování pobytových zájezdů tj. poskytování seznamů účastníků třetím stranám
(smluvním partnerům správce) v rozsahu jméno a příjmení dítěte, datum narození,
bydliště);

□

poskytování jména a příjmení dítěte, datum narození a bydliště pro odborná
vyšetření.

□

pedagogické účely a komunikaci zákonného zástupce dítěte a školy (sledování
vývoje dítěte, vzájemná komunikace, příprava individuálního vzdělávacího plánu,
plánu osobní asistence nebo plánu pedagogické podpory);

□

pořizování fotografií a videí, zvukových záznamů a sportovních výsledků dítěte bez
uvedení jména a jejich zveřejňování na webu správce, na sociální síti Facebook a

Instagram za účelem propagace správce, prezentace ve výroční zprávě a dalších
informačních materiálů;

□

pořizování fotografií a videí dítěte bez uvedení jména a jejich zveřejňování na
webu správce, na sociální síti Facebook a Instagram za účelem naplňování
povinnosti publicity v grantových projektech správce;

□

zveřejňování výtvarných a jiných projevů osobní povahy dítěte s uvedením křestního
jména dítěte za účelem informování veřejnosti o aktivitách školy;

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv tento souhlas kdykoliv změnit či zrušit a
kdykoliv si od správce vyžádat shromážděné osobní údaje. Zároveň prohlašuji, že
všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění
výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly
shromážděny.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
•
•

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
v písemné podobě;

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů (zákonný zástupce dítěte),
jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Datum,

Jméno

Podpis

