Souhlas se zpracování osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti MŠ Bambinárium, se sídlem Čsl. Armády 139, 252 30 Řevnice, IČ:
71340866, zapsané v rejstříku školských právnických osob vedeném u Ministerstva školství, mláděže a
tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, Malá Strana ve složce 2007, pod pořadovým číslem 004 (dále jen
”Správce”), aby ve smyslu Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
zákonný zástupce:
Jméno a příjmení:
Bytem:
Tel. číslo:
email:
dítě:
Jméno a příjmení:
Datum narození/rodné číslo:
Bytem:
2. Výše uvedené osobní údaje je nutné pracovat za účelem pořizování audiovizuálních záznamů a jejich zpracování
pro propagační účely MŠ, konkrétně uváděním jména a příjmení a fotografií svých a svého dítěte na webových
stránkách: www.bambinárium.eu/cz, profilu školy na síti Facebook, v prostorách MŠ, ve výročních zprávách MŠ, v
publikacích MŠ, školních kalendářích. Případně pro jiné propagční účely související s chodem MŠ (webové stránky
MŠ, nástěnky v budově MŠ i vně MŠ či publikace ve veřejných médiích)
3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například
zasláním emailu na dhrabova@volny.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené v odstavci 1 tohoto
souhlasu.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás
nebo na dozorový úřad ČR, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že poskytnutí souhlasu prostřednictvím tohoto formuláře je zcela
dobrovolné.

V

……………………………………..

dne…………………..

Jméno a příjmení zákonného zástupce:…………………………………………

Podpis zákonného zástupce:…………………………………….
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