
Souhlas se zpracováním osobních údajů

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“)

Zákonný zástupce:

Jméno:

Dítě:

Jméno
Datum
narození

Tímto uděluje svůj svobodný, dobrovolný a výslovný souhlas správci osobních údajů

Název: Mateřské centrum Bělásek z.s.
IČ: 265 49 191
Registrován: 1.12.2001 u Ministerstva vnitra ČR
Adresa: Tělocvičná 192/9, 405 02 Děčín X - Bělá
Dětská skupina: Motýlek
Adresa: Na Pěšině 332, 405 05 Děčín IX - Bynov

Souhlas se zpracováním a uchováním mých osobních údajů a osobních údajů dítěte, jehož jsem
zákonným zástupcem, v rozsahu údajů, které jsou uvedené ve Smlouvě o poskytování služeb
péče o děti v Dětské skupině Motýlek, Evidenčním listu dítěte v Dětské skupině Motýlek, a všech
souvisejících dokumentů a dodatků.

Osobní údaje mé i dítěte, jehož jsem zákonným zástupcem, budou použity v rozsahu, který je
nezbytně nutný k zajištění péče o děti umístěné v Dětské skupině Motýlek.

Souhlas poskytuji pouze Mateřskému centru Bělásek, z. s., který je provozovatelem Dětské
skupiny Motýlek, a který bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní údaje poskytnout
dalším osobám a úřadům.

Byl/a jsem poučen/a o právech podle zákona, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli
odvolat a to i bez udání důvodů.

Tento souhlas poskytuji na dobu umístění dítěte do Dětské skupiny Motýlek nebo na dobu
nezbytně nutnou (níže specifikováno).

Jakých údajů se Váš souhlas týká?

ANO - NE Fotografický záznam s podobiznou vašeho dítěte (bez uvedení konkrétního
jména a příjmení dítěte) pořízený při výkonu péče o vaše dítě.
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ANO - NE Video záznam s podobiznou vašeho dítěte (bez uvedení konkrétního jména a
příjmení dítěte) pořízený při výkonu péče o vaše dítě.

ANO - NE Zveřejnění výtvarných výrobků vašeho dítěte na nástěnce v objektu školky s
uvedením jména a příjmení dítěte a na případných výstavách uspořádaných pro
rodiče dětí navštěvujících školku.

Pro jaký účel souhlas udělujete?

ANO - NE Pro účely uveřejnění pořízených záznamů na webové stránce
www.mcbelasek.cz, kam mají přístup všichni rodiče/ zákonní zástupci dětí
umístěných ve školce a všichni zaměstnanci školky, veřejnost.

ANO - NE Pro účely uveřejnění pořízených záznamů na facebookovém profilu školky.
ANO - NE Pro účely uveřejnění pořízených záznamů v soukromém chatu profilu školky

Whatsapp či Messenger.

Na jakou dobu souhlas udělujete?

ANO - NE Uděluji souhlas po celou dobu trvání smlouvy o poskytování péče (pobytu dítěte v
dětské skupině).
Uděluji souhlas pouze na určitou dobu v trvání od: ______________ do:
____________________

Podpisem níže prohlašujete, že vám bylo před udělením souhlasu sděleno, že udělení či
neudělení tohoto souhlasu nebude mít jakýkoliv negativní vliv na péči o vaše dítě ve školce a že
jeho udělení je dobrovolné.

V ______________________ dne________________

_____________________________________________
Zákonný zástupce
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