Souhlas se zpracováním osobních údajů
DĚTSKÉ TÁBORY 2021
Jako zákonný zástupce dítěte tímto uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů a osobních
údajů dítěte správci:
Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace, se sídlem Dr. Martínka 1439/4, 700 30 OstravaHrabůvka, IČO: 73184560, email: info@kulturajih.cz, ID datové schránky: 8hvkmjs,
v rozsahu: jméno a příjmení, kontaktní adresa, bydliště, email, telefon, datum narození, kontaktní
telefon, e-mail a podpis pro níže vymezené účely zpracování.
Jsem si vědom/a svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů. Tento zákon upravuje zpracování osobních údajů podle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a byl jsem informován, že bližší informace o mých
právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu ve Vnitřní směrnici o
ochraně osobních údajů.
Kontaktní údaje pověřence: Mgr. Martin Krupa, tel. kontakt. +420 724 356 825, e-mail:
martin.krupa@gdpr-opava.cz; advokátní kancelář KLIMUS & PARTNERS, s.r.o., IČO: 03373444, se
sídlem Vídeňská 188/119d, Brno-Dolní Heršpice, PSČ 619 00, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem,
tel. č. +420 602 705 686, e-mail: roman@klimus.cz, ID datové schránky: ewann52, případně jiný v době
podávání žádosti platný pověřenec.
Účelem zpracování poskytnutých osobních údajů je zajištění organizace dětských táborů v roce 2021.
Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Údaje
budou využity pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění akce, za účelem poskytnutí
relevantních služeb, pořádaných organizátorem, a v případě nutnosti pro oprávněné instituce (např.
Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.
Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a
skartovány.
Beru na vědomí a souhlasím s tím, že na akci budou pořizovány fotografické a audiovizuálního
záznamy, které mohou být použity ke sdílení v uzavřené skupině mezi účastníky táboru a ke zveřejnění
pro propagaci akce (tisk, informační materiály, sociální sítě, Jižní listy apod.).

Datum ……………………

Podpis zákonného zástupce……………………………

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace , Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
IČ: 73184560, DIČ: CZ73184560, OR: Krajský soud Ostrava, oddíl Pr, vložka 590
provozuje:
Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 739 107
Komorní klub, Velflíkova 285/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, tel.: 596 739 107
Kino Luna, Výškovická 2651/113, 700 30 Ostrava-Zábřeh, tel.: 596 739 713-2

www.kulturajih.cz
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