Souhlas rodičů dětí se zpracováváním osobních údajů pro Farníček o.s. (14. 7. 2018)

SOUHLAS S POŘÍZENÍM A POUŽITÍM VIZUÁLNÍHO A AUDIOVIZUÁLNÍHO ZÁZNAMU PODOBY ČLOVĚKA A JEHO
PROJEVŮ OSOBNÍ POVAHY (POŘÍZENÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ) BĚHEM LETNÍHO POLNÍHO TÁBORA NA SLEZSKÉ
HARTĚ VE DNECH 14. 7. - 21. 7. 2018
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

My, níže podepsaní rodiče dětí (seznam účastníků a jmen jejich rodičů – viz druhá strana tohoto dokumentu), kteří
se účastní letního polního tábora v obci Roudno (Slezská Harta) ve dnech 14. 7. – 21. 7. 2018
tímto udělujeme občanskému sdružení FARNÍČEK o. s., IČ: 22679588, se sídlem: č.p. 155, 739 93 Třanovice (dále
jen „FARNÍČEK o. s.“):
•
•
•

souhlas s pořízením vizuálního a audiovizuálního záznamu osob všech mých dětí a projevů jejich osobních
povah (verbálních projevů) za účelem vytváření fotografií a videí;
souhlas s použitím fotografií a videí k propagaci FARNÍČEK o. s. a v této souvislosti s jejich zpřístupňováním
třetím osobám prostřednictvím vizuálních a audiovizuálních prostředků FARNÍČEK o. s. nebo prostřednictvím
internetových stránek, vždy však způsobem, nesnižujícím důstojnost a dobré jméno osob mých dětí;
souhlas se zpracováním osobních údajů mých dětí v rámci fotografií nebo videa v rozsahu, v jakém je jejich
zpracování nutné pro splnění výše uvedeného účelu za následujících podmínek:
o

o

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem propagace FARNÍČEK o. s. formou prezentace fotografií
nebo videí veřejnosti, a to po dobu, po kterou budou tyto fotografie nebo videa způsobilé plnit tento
účel, nejdéle však po dobu 10 let.
Souhlas se zpracováním osobních údajů jsem oprávněn kdykoli odvolat písemnou nebo e-mailovou
žádostí zaslanou FARNÍČEK o. s.. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího
ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Informace o podmínkách zpracovávání osobních údajů společností FARNÍČEK o. s.:
•
•
•

FARNÍČEK o. s. je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím
oprávněných osob. Osobní údaje budou zpracovávány ve formě tabulek a budou ukládány na datových
úložištích FARNÍČEK o. s. s omezeným přístupem třetích osob.
FARNÍČEK o. s. v rámci zpracování osobních údajů účastníků neprovádí žádné automatizované
rozhodování nebo profilování, mající pro osobu udělující souhlas právní účinky nebo se této osoby jakkoli
významně dotýkající.
FARNÍČEK o. s. v rámci fotografií a videí nezpracovává o účastnících žádné zvláštní kategorie osobních
údajů (citlivé osobní údaje).
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V Hnojníku dne 14.7.2018:

Dítě
Brych Jan
Brychová Johanka
Foldyna Václav
Foldynová Lucie
Fukala Michael
Furteková Anna
Guziur Adam
Guziur Štěpán
Hyrnik Jakub
Hyrnik Mateusz
Jochymková Jana
Jochymková Karolína
Jurášova Aneta
Kluz Jakub
Kluzová Klára
Kremer Jakub
Lipowská Samantha
Lipowski Adam
Mladá Ewa
Morcinková Tereza
Novotný Alex
Oborná Agáta
Oborná Weronika
Otisková Natálie
Pietrová Julia
Pietrzyková Tereza
Pietrzyková Zuzka
Rothová Marie
Sabela Jan
Sabela Szymon
Sabela Zuzanna
Skulina Stanislav
Skulinová Monika
Skupinová Sára
Szymczysko Bogdan
Šapovalivová Františka
Šapovalivová Hedvika
Šapovalivová Monika
Topiarzová Natálie
Unucková Agáta
Wardasová Martina
Wardasová Nela

Otec

Podpis

Matka

Podpis
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