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Souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně projevů osobní povahy 
podle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

a dále zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „souhlas“)  

Souhlas uděluje subjekt údajů: 

Jméno a příjmení ………………………………………………… 

Souhlas se zpracováním osobních údajů svého dítěte: 

Jméno a příjmení ………………………………………………… datum narození …………….. 

Souhlas je udělován správci údajů: 
Pacičky z. s. (pro potřeby Dětské skupiny Holubníček, dále jen „DS Holubníček”) 
IČ: 076 69 216 
Sídlo: Chrudimská 69, 538 07 Seč 
Email: info@dsholubnicek.cz 

Subjekt údajů tímto uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů svého dítěte (dále jen OÚ) v rozsahu: 
jméno, příjmení, fotografie. Účelem zpracování OÚ subjektu údajů, ke kterému je udělován souhlas, je: 
seznámení veřejnosti s činností DS Holubníček.  

Subjekt údajů souhlasí se zpracováním výše uvedených OÚ v propagačních článcích a jiných 
materiálech, které svoluje zveřejnit následujícím způsobem: na nástěnkách umístěných v DS Holubníček v 
Čáslavi, na facebookových a webových stránkách správce, ve zpravodaji Čáslavské noviny, na webových 
stránkách města Čáslav, na jiných významných místech k informování veřejnosti (vývěsky a nástěnky pro 
veřejnost apod.). 

Souhlas se zpracováním OÚ uděluje subjekt údajů na dobu neurčitou. Subjekt údajů může souhlas kdykoliv 
odvolat písemnou žádostí do rukou předsedy spolku na adrese: Pacičky z. s., Chrudimská 69, 538 07 Seč, 
nebo na emailové adrese: info@dsholubnicek.cz. 

Subjekt údajů bere na vědomí, že OÚ mohou být případně zpřístupněny smluvním zpracovatelům údajů, 
konkrétně administrátorovi webových stránek správce či vydavateli zpravodaje správce.  

Subjekt údajů dále bere na vědomí, že má právo na informace o zpracování OÚ, právo na opravu, vymazání 
nebo omezení zpracování OÚ, právo na přenositelnost OÚ či právo podat stížnost u dozorového úřadu (např. 
Úřadu pro ochranu osobních údajů) – pro bližší informace o svých právech se subjekt údajů může obrátit na 
správce nebo je nalezne na webových stránkách správce v sekci o osobních údajích (GDPR).  

Subjekt údajů prohlašuje, že výše uvedený souhlas uděluje bezplatně a jeho udělení je svobodné 
a dobrovolné.  

V ………………………………………. Dne …………………………..     Subjekt údajů:………………………… 

  


