Souhlas se zpracováním osobních údajů
(fotografie, videa, zvukové záznamy)

Účastník zájmového vzdělávání (jméno a příjmení)
…...Viz přihláška účastníka zájmového vzdělávání podaná on-line na školní rok 2018/2019………..

Já, níže podepsaný (uvedený), …………..viz. přihláška pro školní rok 2018/2019..………………….………..,
jakožto zákonný zástupce dítěte nebo účastník zájmového vzdělávání (dále jen subjekt údajů) tímto
uděluji
K-klubu-středisku volného času, se sídlem Valdštejnovo náměstí 99, 506 01 Jičín, IČ 71234918
jakožto správci osobních údajů (dále jen správce) souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů
mého dítěte, které tomuto správci poskytuji pro účely propagace školského zařízení a zvýšení zájmu
zákonných zástupců a celé široké veřejnosti o docházku do zařízení a potřebu účastnit se akcí:


Pořizování fotografií dítěte v K-klubu, z výletů, akcí pořádaných K-klubem a umístění
fotografií na nástěnkách zařízení, na webových stránkách K-klubu, portálu rajče.net, v tisku a
sociálních sítích, pořizování videonahrávek z akcí pořádaných K-klubem s jejich zveřejněním
na webových stránkách zařízení

a to po celou dobu docházky účastníka zájmového vzdělávání do K-klubu a dobu nezbytně nutnou.
Beru na vědomí, že osobou pověřence pro ochranu osobních údajů správce je:
Mgr. Martin Hlava, zaměstnanec Městského úřadu Jičín, adresa 506 01 Jičín, Žižkovo nám. 18, tel.
493 545 110, mobil 737 269 884, email: hlava@mujicin.cz.
Beru na vědomí informaci o právech subjektu údajů:
-

Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů
Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají
Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají a právo
být zapomenut
Právo souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání se podává u správce.
Právo podat stížnost na porušení pr. předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s tím, aby správce zpracovával osobní údaje v souladu s výše
uvedeným a tento můj souhlas je zcela dobrovolný.

V Jičíně dne - …….. viz. datum podání příhlášky na školní rok 2018/2019 účastníka zájmového
vzdělávání ……………

……………………………………………………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce nebo účastníka zájmového vzdělávání

