Souhlas zákonného zástupce
Název akce: …………………………..……………………………………………………………………………..
Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………….
Jméno a příjemní účastníka kroužku (dcera/syn): ………………………………………………………………..

Souhlas s pořizováním video- a fotodokumentace
Uděluji SPRÁVĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizaci, se sídlem
Dominikánská 4, 301 00 Plzeň (dále jen Správce údajů), jejíž součástí je Centrum robotiky (CR), souhlas
se zpracováním osobních údajů v rozsahu:
jméno a příjmení dítěte, fotografie dítěte, videozáznam dítěte
za účelem tvorby veřejně šířených propagačních materiálů CR (media, internet, sociální sítě, tištěné
materiály,...). Souhlas uděluji na dobu 3 let od jeho podpisu. Za úkony související s natáčením a
fotografováním nepožaduji žádnou finanční odměnu.
Souhlasím*

Nesouhlasím*

Podpis: …………………………………..
*Nehodící se škrtněte

Osobní údaje budou zpracovávány dle pravidel Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 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).
Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
 vzít souhlas kdykoliv zpět např. prostřednictvím emailu zaslaného na centrumrobotiky@plzen.eu
 požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
 požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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Svým podpisem potvrzuji a souhlasím, že:
-

se může dcera / syn zúčastnit venkovních aktivit konaných v rámci navštěvovaného
kurzu / kroužku.

Souhlasím / nesouhlasím*, že dítě může samostatně opustit budovu CR po skončení programu v 16,30
hod. V případě nesouhlasu se zavazuji, že ho vždy do 17,00 hod vyzvedne zákonný zástupce.
*Nehodící se škrtněte

Ostatní sdělení (např.: alergie či jiná omezení):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

V Plzni dne:…………………………………………….

Podpis: ………………………………….
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