
T.K.Osada Kladno 

Souhlas se zpracováním osobních údajů o dítěti  
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“) 

 

Pozn.: Rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí definuje GDPR tak, že zpracování osobních 

údajů dítěte je zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let, u mladších osob je zpracování jejich údajů možné 

jen se souhlasem zákonného zástupce – tj. rodiče, soudem ustanoveného opatrovníka či jiné osoby, která 

vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. 

 

Souhlasím, aby správce:  

Název organizace:   

T.K.OSADA Kladno 

jIČ:  75134420 

Adresa sídla:  Čelechovická 1047, 27101, Nové strašecí 

zpracovával osobní údaje o mém dítěti:  

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvale bytem:  

tento souhlas uděluji já zákonný zástupce:  

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvale bytem:  

k níže uvedeným účelům zpracováním. 

Délka trvání souhlasu: 
Souhlas udělujete s účinností dnem podpisu po dobu 5 let. (Souhlas se dá kdykoliv upravit, změnit nebo 
zrušit.) 
 
Vaše osobní údaje budou v bezpečí: 
Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro 
dosažení souladu s příslušnými normami upravujícími zpracování osobních údajů (virová ochrana PC, ochrana 
pomocí hesla u veškerých složek obsahujících osobní údaje a to i u externích datových nosičů) Osobní údaje 
ve fyzickém stavu, PC, externí nosiče a další, budou uloženy v sejfové skříni, která bude vždy zajištěna 
zamčením. Vyžadujeme také po ostatních členech T. K.OSADA Kladno, aby pravidla o ochraně osobních údajů 
dodržovali v rámci veškerých svých aktivit. 



 

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro tyto účely: 

 (prosíme o zaškrtnutí všech bodů / účelů pro hladký běh tábora ) 

 1.  Dětské tábory/pobyty, výlety, sportovní aktivity, soutěže a ostatní klubové činnosti (osobní údaje získané 

z přihlášky dítěte)  

2. Zasílání informací e-mailem o akcích pořádaných T.K.OSADA Kladno v roli organizátora nebo partnera 

3. Prezentace fotografií a videa zachycují dítě při realizaci aktivit na webu táborového klubu, na jeho stránce 

a skupině Facebook. 

4. Prezentace fotografií, výkresů nebo jiných uměleckých výtvorů umístěné na webu, Facebooku, nástěnkách 

apod.  

 Tyto osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě.  
 
Pravidla pro udělení souhlasu a další informace: 

Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Odvolání souhlasu je nutné doručit písemně na 

výše uvedenou adresu. Odvolání souhlasu je účinné ode dne doručení na adresu sídla správce.  

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má Subjekt údajů právo požádat : 

 

- o přístup k osobním údajům tj. informace o zpracování  

- opravu 

- výmaz / „ právo být zapomenut 

- omezení zpracování tj. na zdržení se jakéhokoliv zpracování mimo uchování údajů  

- přenositelnost osobních údajů (tj. na vydávání zpracování údajů v běžné používané a strojově 

čitelném formátu)  

- námitku  

- nebýt předmětem automatizovaného rozhodování  
 
Projev vůle:  
Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle 
svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora vymezených 
osobních údajů za shora uvedených podmínek. 
 
Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování nevyplývá z jiného zákonného důvodu.  
 

V …………………………………………… 

 

Dne:                ____________________ 

                       podpis zákonného zástupce 


