Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 O ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volnem pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)
Já, níže podepsaný
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Tel číslo:
Email:
Jakožto zákonný zástupce níže uvedeného nezletilého syna / dcery
Jméno a příjmení:
Věk dítěte:
Nezbytné Inko o zdravotním stavu:
Tento projev vůle je platný pouze v případě, že osobní údaje mého syna/dcery budou zpracovávány pouze v rozsahu
nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou
legislativou v platném znění. Souhlas uděluji na celé období plaveckého kurzu v PŠ Benešov.
1. Uděluji tímto souhlas společnosti Městská sportovní zařízení Benešov, s.r.o., se sídlem ul. Hráského 1913,
Benešov u Prahy, 256 01, IČ: 055 83 951, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 266376 (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
jmého, příjmení,adresa, tel.číslo, e-mail, datum narození a nezbytné informace o zdravotním stavu,
souvisejícím s plaveckým výcvikem. Souhlas poskytuji pouze Plavecké škole, která bez zákonem stanovených
případů nesmí tyto osobní a citlivé údaje poskytnout dalším osobám a úřadům a musí tyto údaje zabezpečit před
neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením , zneužitím nebo ztrátou.
2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například
zaslánim emailu na furstova@mszbenesov.cz nebo dopisu kontaktní údaje Plaveckého bazénu Benešov u Prahy,
Černoleská 2047, Benešov, 256 01
3. Zpracovávání osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito
zpracovatelé:
Poskytovatel softwaru Mervis Group s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00, Praha 1
Česká republika
4. Případně další zpracovatelé softwarů, služeb a aplikací, které v současné době společnost nevyužívá.
Vezměte, prosíme, navědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo
• vzít souhlas kdykoliv zpět i bez udání důvodu
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
• požadovat po vás vysvětlení ohledně zpracování údajů
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto údaje 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 Úřad pro ochranu osobních údajů.
Souhlasím s pořízením fotografií svého syna / dcery na konci plaveckého kurzu, které budou pouze pro domácí účely
dětí z plaveckého kurzu.
Pořízení společné fotografie

ANO

NE

Pořízení fotografie jednotlivce

ANO

NE

