INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já (jméno, příjmení) ……………………………………………………………………………..………, jakožto zákonný zástupce
dítěte (jméno, příjmení, datum narození) ……………………………………………………………………………………………..
uděluji svůj souhlas, společnosti
JITAMI s.r.o.
V Ouzkém 199, 252 41 Dolní Břežany, Lhota
IČO: 03964108
organizátorovi Fotbalového kempu Jiřího Bílka (‚dále jen ‚kemp‘)
ke zpracovávání osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dál jen „GDPR“).
Společnost JITAMI s.r.o., V Ouzkém 199, 252 41 Dolní Břežany, Lhota, IČO: 03964108 je správcem osobních údajů
(dále jen ‚správce‘).
Správce nepodléhá podmínkám pro povinné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.
Osobní údaje správce zpracovává po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebuje ke splnění účelu, za kterým byly
osobní údaje shromážděny.
Správce zpracovává osobní údaje, které zákonný zástupce dobrovolně poskytne prostřednictvím Přihlášky na
webové stránce kempu www.kempjiribilek.cz, e-mailem na adresu kempjiribilek@gmail.com nebo doručí
v papírové podobě (Prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotním stavu, Prohlášení o předání a vyzvednutí dítěte,
Souhlas se zpracováním osobních údajů).
Svá práva vyplývající z GDPR může zákonný zástupce uplatnit napsáním na adresu kempjiribilek@gmail.com.
1.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů o dítěti: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, zdravotní
pojišťovna, kopie karty zdravotního pojištění, rodné číslo, informace o zdravotním stavu, klubová příslušnost,
velikost oblečení.
Účel zpracovávání osobních údajů o dítěti: příprava a provoz kempu.

2.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů o dítěti: fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy pořízené během
konání kempu a jejich případné uveřejnění na webové stránce kempu www.kempjiribilek.cz, Facebookové
stránce kempu a Instagramu kempu. Souhlas se udílí i pro spojení fotografie nebo záznamu se jménem a
příjmením (např. bude zveřejněna fotografie výherce soutěže a u toho bude uvedeno jeho jméno).
Účel zpracovávání osobních údajů o dítěti: informování zákonných zástupců o dění na kempu a o
realizovaných aktivitách, veřejná prezentace a propagace kempu.

3.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů o zákonném zástupci: jméno, příjmení, telefon, e-mail, bankovní účet
Účel zpracovávání osobních údajů o zákonném zástupci: nezletilost dětí – možnost kontaktu, provedení platby

Byl/a jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez udání důvodů.

V……………………………………. dne ……………………………….

Podpis zákonného zástupce …………………………………………………………………………………

