_____________________________________________________________________________

Souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií, audio a videozáznamů dítěte/děti

Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:
Adresa:

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Dítě/děti
Jméno a příjmení:
1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________

Uděluji svůj souhlas Ukrajinskému kulturně-vzdělávacímu centru v Brně z.s., k pořizování,
používání a zveřejňování obrazových snímků (fotografií) a obrazových a zvukových
záznamů dítěte a jeho projevů (audio/video nahrávky) a zveřejňování výtvarných či jiných
prací mého dítěte (opatřených jménem a příjmením) v prostorách budovy školy, na
přehlídkách a soutěžích, v propagačních a informačních materiálech spolku, na webových
stránkách spolku, na stránkách sociálních médií, v tisku a dalších médiích, a to po celou
dobu docházky a po dobu archivace výše jmenovaných materiálů pro účel budování
dobrého jména spolku.
Jsem si vědom, že mohu odmítnout udělení tohoto souhlasu celkově nebo v případě
každého jednotlivého média, a mé případné odmítnutí nebude mít žádný dopad na moji
osobu nebo mé dítě/děti ze strany Ukrajinského kulturně-vzdělávacího centra v Brně z.s. S
tímto vědomím uděluji svůj souhlas dobrovolně a vím, že ho také mohu kdykoliv odvolat
písemným oznámením doručeným na adresu sídla Ukrajinského kulturně-vzdělávacího
centra v Brně z.s.

V Brně, dne _____________

___________________
podpis

_____________________________________________________________________________
Ukrajinské kulturně-vzdělávací centrum v Brně z.s
IČO: 08631506, Příkop 843/4, 602 00 Brno
tel: +420 777 529 489, +420 776 033 496
e-mail: info@ukrcentrum.cz

_____________________________________________________________________________

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Ukrajinské kulturně-vzdělávací centrum v Brně
z.s., se sídlem Příkop 843/4, Brno 602 00, IČ 08631506 (dále jen “poskytovatel”), aby ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“)
zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:
l
l
l
l
l

Jména a příjmení
Datum narozeni
Adresa
Telefon
Email

2. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu platnosti tyto smlouvy.
3. Zpracování osobních údajů je prováděno poskytovatelem. Osobní údaje však pro
poskytovatele mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských
aplikace.
4. Podle Nařízení máte, kromě práva vznesení námitek, také právo:
l vzít souhlas kdykoliv zpět,
l požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
l požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
l vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
l popřípadě požadovat omezení zpracování,
l požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
l na přenositelnost údajů,
l v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Brně, dne _____________

__________________
podpis

_____________________________________________________________________________
Ukrajinské kulturně-vzdělávací centrum v Brně z.s
IČO: 08631506, Příkop 843/4, 602 00 Brno
tel: +420 777 529 489, +420 776 033 496
e-mail: info@ukrcentrum.cz

