DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968
tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz
příspěvková organizace

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka zájmového
vzdělávání/zákonného zástupce
Uděluji tímto souhlas Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 (dále jen „Správce“),
aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon na
ochranu osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“) za mě, jako účastníka
zájmového vzdělávání (dále jen ZV) / nebo k mému dítěti:
jméno a příjmení účastníka ……………………………………………………………………….
datum narození účastníka ………………………………………………………………………….
jméno a příjmení zákonného zástupce účastníka (je-li relevantní)………………………………………….
za kroužek /kroužky ……………………………………………………………………............................................
zpracovával tyto osobní údaje:
a) fotografie a audiovizuální záznamy dítěte/účastníka ZV
Fotografie a audiovizuální záznamy budou zpracovány formou umístění fotografií a
audiovizuálních záznamů na webových stránkách DDM, na veřejně přístupných webových
portálech (youtube DDM, facebook DDM, případně dalších sociálních sítích), dále
v propagačních materiálech za účelem propagace školského zařízení (propagační CD, DVD,
plakáty akcí, tištěná média, kronika apod.), ve výroční zprávě DDM.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít
kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu poverenec@ddm-nymburk.cz,
nebo dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných fotografií a audiovizuálních záznamů.
Souhlasím (zaškrtněte x vybrané):

 ANO

 NE

b) výtvarná, literární, technická a další tvorba a díla vzniklá v rámci zájmového vzdělávání
Výtvarná, literární, technická a další tvorba a díla vzniklá v rámci zájmového vzdělávání
budou zpracovány formou umístění na webových stránkách DDM, na veřejně přístupných
webových portálech (youtube DDM, facebook DDM, případně dalších sociálních sítích), dále
v propagačních materiálech za účelem propagace školského zařízení (propagační CD, DVD,
plakáty akcí, tištěná média, kronika apod.), ve výroční zprávě DDM, výstavních prostorách

DDM a v rámci akcí pořádaných DDM (např. estetické doplnění akce – výstava), dále mohou
být zařazeny do soutěží pořádaných pro ZV.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný dobrovolný souhlas. Souhlas lze vzít
kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu poverenec@ddm-nymburk.cz nebo
dopisu na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu nemá za následek smazání již dříve
zveřejněných výtvarných, literárních děl, technické a další tvorby a děl vzniklých v rámci
zájmového vzdělávání.
Souhlasím (zaškrtněte x vybrané):

 ANO

 NE

Osobní údaje mé jako účastníka ZV / mého dítěte získané na základě tohoto souhlasu budou
Správcem zpracovávány pro účely dokumentování a propagace činnosti Správce. Tyto údaje
budou Správcem zpracovány po dobu 5 let od udělení souhlasu.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) veřejné přístupné webové portály (např. facebook, youtube),
b) web hosting webových stránek DDM Nymburk – DPT, s.r.o.
c) případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili
poskytovatele pod písm. a) až c).

Beru na vědomí, že podle Zákona na ochranu osobních údajů a GDPR mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět;
b) požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává;
c) požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
g) uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

Na školské zařízení je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet
prostřednictvím datové schránky, ID DS 4g97qn4, e-mailem na adresu
poverenec@ddm-nymburk.cz nebo poštou na adrese Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2.
května 968, 2. května 968/16, 288 02 Nymburk

V ……………………………… dne ………………………….

…………………..……………………………………
podpis

