
Souhlas s pořizováním a šířením záznamů 
udělený v souladu s čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů 
 

Subjekt údajů (dítě):  
jméno a 
příjmení  

 

datum narození 
 
 

bydliště 
 
 

 

Zákonný zástupce subjektu údajů (dítěte), který není plně svéprávný: 

jméno a 
příjmení  

 

datum narození 
 
 

bydliště 
 
 

 

Správce osobních údajů: 

Spolek ”Bouráci”, IČ 01307096, se sídlem Františka Brzáka 810, 273 06 Libušín, zapsaný ve spolkovém 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 25182 (dále jen „správce“) 
 

Souhlas subjektu údajů: 
1. Tímto uděluji souhlas s pořízením obrazových záznamů, zvukových záznamů a audiovizuálních 

záznamů (fotografie a videa; dále jen „záznam“ anebo „osobní údaje“), a to v celém průběhu 
letního dětského tábora - Bourácký tábor, který správce pořádá v termínu 24.7. – 5.8.2021 
v Hrachově u Sedlčan. 

2. Tímto uděluji souhlas k následnému používání záznamů způsoby níže uvedenými. 

3. Jsem si vědom/a, že na záznamu může být zachycena moje podoba a existuje možnost, že budu 
na základě záznamu přímo nebo nepřímo identifikovatelný/á. 

4. Souhlasím, aby správce záznam po jeho pořízení vizuálně a graficky upravil a doplnil popisky či 
titulky (dále jen „upravený záznam“) a používal upravený záznam za stejných podmínek jako 
záznam neupravený.  

5. Souhlasím, aby správce záznam nebo upravený záznam šířil za účelem prezentace své činnosti. 
Šířením se pro účely tohoto souhlasu rozumí šíření záznamu nebo upraveného záznamu bez 
územního omezení následujícími způsoby: 

a. zveřejněním na webových stránkách správce (www.bourackytabor.cz); 
b. zveřejněním na facebookovém profilu správce. 

6. Souhlasím, aby správce mé osobní údaje zpracovával k výše uvedeným účelům a uchovával po 
dobu trvání výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu 10 let. 

Informace o zpracování: 
7. Jsem si vědom/a, že právním důvodem zpracování osobních údajů je tento souhlas se 

zpracováním osobních údajů. 

8. Jsem si vědom/a, že správce může výše vyjmenované osobní údaje zpracovávat pomocí 
digitálních technologií (elektronicky) i manuálně.  



9. Jsem si vědom/a, že mé osobní údaje nebudou zpracovávány za účelem přímého marketingu 
a nebudou předmětem automatického rozhodování ani profilování. 

10. Jsem si vědom/a, že mé osobní údaje nebudou předávány třetím osobám. 

Práva subjektu údajů: 
11. Jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena 

zákonnost zpracování osobních údajů vycházejících ze souhlasu, který byl dán před odvoláním 
(odvolání souhlasu nemá účinky zpětně). Odvolání lze učinit jednostranným písemným 
prohlášením vůči správci, doručeným do místa sídla správce. Pokud souhlas odvolám, mám 
právo, aby správce mé osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal (právo na výmaz). 

12. Jsem si vědom/a svého práva na přístup k osobním údajům. Mohu po správci požadovat 
informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, případných příjemcích 
osobních údajů, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Správce je povinen 
na mou žádost poskytnout i kopii zpracovávaných údajů (právo na přístup k osobním údajům). 

13. Jsem si vědom/a svého práva požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil 
nepřesné osobní údaje (právo na opravu). Toto právo může být omezeno povahou 
zpracovávaných osobních údajů (obrazový záznam). 

14. Jsem si vědoma/a svého práva požadovat, aby správce omezil zpracování mých osobních údajů 
(právo na omezení zpracování). 

15.  Jsem si vědom/a svého práva, v případě podezření na nezákonný postup správce při 
zpracování osobních údajů, podat podnět/stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů 
(www.uoou.cz). 

16. Tento souhlas je svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem mé vůle 
a uděluji jej dobrovolně a bezplatně. 

 
 
 
 
 
V _______________ dne ___. ___. _______ 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
podpis zákonného zástupce subjektu údajů 

http://www.uoou.cz/

