INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PROHLÁŠENÍ

Účastník / člen příměstského tábora GR8
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
1. Správce osobních údajů a subjekt údajů
Příměstské tábory GR8 – Radovan Grepl
Subjektem údajů je účastník.

2. Rozsah a účel zpracování
Osobní údaje účastníka jsou poskytnuty jako nezbytné, v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat
oprávněné instituce, kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro
nezbytnou administrativní přípravu, organizaci a zajištění kulturní a společenské akce, kurzu, workshopu,
přednášky za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Údaje smí být využity k
vypracování statistik. Souhlas s pořizováním fotografií, videozáznamů. Účastník má právo přístupu ke svým
osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování,
rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních
údajů). Zjistí-li účastník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a
osobního života nebo v rozporu s nařízením GDPR, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného
zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

3. Zpřístupnění údajů jiným osobám
Osobní údaje mohou být zpřístupněny subjektům oprávněných dle zvláštních právních předpisů, vůči nimž
má Správce povinnost poskytnout součinnost ze zákona (např. orgánu činným v trestním řízení, součinnost
dle exekučního řádu, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Příměstské tábory
GR8

4. Doba zpracovávání osobních údajů
V tomto formuláři uvedené osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování v souladu s čl.
5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to neomezeně po dobu aktivní činnosti
Fotbalových kempů ve Slatinicích

Prohlášení
Svým podpisem dávám, dle 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 o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „GDPR“, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas Příměstským táborům GR8 –
Radovanovi Greplovi ke zpracování a evidenci údajů uvedených v této listině pro účely činnosti
Příměstským táborům GR8 z.s nebo v případech stanovených zákonem, zejména pak dávám souhlas
přidávat fotky, videa a další materiály Vás a vašich dětí na naše webové a facebookové stránky.
Byl(a) jsem poučen(a) a řádné informován(a) o tom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat.
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……..........................................................................
V ……………………………… dne ………………….. Podpis: ……........................................

