
Souhlas zákonného zástupce dítěte s pořízením fotografií a videozáznamů 

dítěte  

Já, níže podepsaná/ý zákonný zástupce dítěte,  

jméno a příjmení dítěte: …………………………………………, nar.:…………………, 

trvale bytem: …………………………………………………………………………………  

 (dále také jen „Subjekt údajů“)  

tímto uděluji Peaches IBK, se sídlem: Vranov 252, 664 32, IČ: 06269354, zastoupené: 

Jonášem Kůrou, (dále jen jako „Správce“), jakožto Správci dle 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), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen jako „Nařízení GDPR“) souhlas se zpracováním osobních údajů 

dítěte, tj. s pořízením fotografií a videozáznamů z akce konané v 7/2018 nazvané 

Peaches KEMP a zpracováním dalších zde uvedených osobních údajů dítěte:  

Jméno, Příjmení, Datum narození, Bydliště   

(dále jen jako „Osobní údaje“), a to za podmínek níže uvedených v tomto souhlasu.   

Prohlašuji, že tento souhlas za Subjekt údajů, tj. dítě, jehož jsem zákonným zástupcem 

uděluji na základě své pravé a svobodné vůle, při plném vědomí, a to bez jakéhokoliv 

nátlaku či tísně. Současně prohlašuji, že udělení souhlasu nebylo na nic vázáno, tzn. 

ani na poskytnutí jakékoli služby či výhody od Správce.  

Správce je oprávněn na základě tohoto souhlasu, který je dle čl. 6 odst. 1 písm. a) 

Nařízení GDPR oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem:  

Přihlašování dítěte na akce a zveřejňování fotografií a videí dítěte na našich 

webových stránkách a na sociálních sítích.  

Správce je oprávněn bezúplatně zpracovávat Osobní údaje po dobu nezbytnou k 

dosažení shora vymezených účelů, nejdéle však po dobu 10. let nebo do odvolání 

tohoto souhlasu zákonným zástupcem Subjektu údajů či Subjektem údajů k tomuto 

způsobilým.  

Příjemci mých Osobních údajů jsou: Peaches IBK, z.s.. Správce je na základě tohoto 

souhlasu oprávněn provádět manuální i automatizované zpracování Osobních údajů.   

Správce se zavázal k tomu, že Subjekt údajů nebude předmětem žádného rozhodnutí 

založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by 

pro něho mělo právní účinky nebo by se ho obdobným způsobem významně dotýkalo 

a dále, že nebude předávat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.  



Zákonný zástupce Subjektu údajů a jeho prostřednictvím i Subjekt údajů byl řádně 

informován o svých právech, tj. o tom, že:  

• poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné a není na nic vázáno a jeho 

odvolání nebude nikterak sankciováno a Subjekt údajů nebude jinak 

znevýhodněn po odvolání souhlasu;  

• je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat, přičemž odvoláním nebude 

dotčena zákonnost zpracování ze souhlasu daného před odvoláním souhlasu;  

• má právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům;  

• má právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;  

• má právo požadovat opravu, výmaz či omezení zpracování Osobních údajů;  

• se může obracet Peaches IBK, z.s. ve všech záležitostech souvisejících se 

zpracováním Osobních údajů a výkonem jeho práv podle Nařízení GDPR,   

• nevyhoví-li Správce žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu, má 

právo obrátit se přímo na pověřence k zajištění nápravy nebo podat stížnost 

proti postupu Správce na příslušný dozorový úřad, tj. Úřad pro ochranu 

osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (viz www.uoou.cz).  

  

V ……………………………………………………… dne …………………………………  

  

  

……………………………………………………………………………………………  

podpis zákonného zástupce Subjektu údajů  


