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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas je udělován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v aktuálním znění, 

který zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a navazuje na nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 679/2016 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).  

Souhlasím s tím, aby Sdružení Petrov, z. s. zpracovávalo a uchovávalo osobní údaje mého dítěte 

(popř. více dětí) obsažené v přihlášce v tomto rozsahu: 

 jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………… 

 datum narození, 

 adresa bydliště, 

 alergie a zdravotní upozornění, která jsou relevantní pro účast na táboře, 

 kontaktní údaje na zákonného zástupce – telefon, e-mail. 

Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační 

zajištění letního tábora/soustředění, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaného 

organizátorem. Tyto údaje po nás mohou v případě nutnosti vyžadovat oprávněné instituce (Krajská 

hygienická stanice, zdravotnická zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Díky tomuto 

souhlasu vás budeme moci informovat o konání tábora/soustředění i v příštím roce. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně dvou let a archivovány 10 let, poté budou 

skartovány dle skartačního řádu.  

Zároveň souhlasím s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů dítěte(popř. více dětí) 

v rámci konání tábora/soustředění, s jejich archivováním a použitím při prezentaci a propagaci 

činnosti Sdružení Petrov, z. s. (např. ve výroční zprávě). 

Tento souhlas je dobrovolný a jste oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být 

učiněno písemně na adresu sídla organizace (Sdružení Petrov, z. s., Petrov 6, 602 00 Brno). Vzhledem 

k povinnostem pořadatele vůči státním institucím (viz výše), není odvolání souhlasu možné již 

v průběhu konání tábora/soustředění. 

 

 

…..…………………………………………….. 

místo a datum 

 

……………………………………………… 

podpis zákonného zástupce
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