Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení

Rok narození

Email
Jméno a příjmení

Rok narození

Email
jako zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení dítěte

Rok narození

Jméno a příjmení dítěte

Rok narození

uděluji společnosti Attavena, o.p.s., Husova tř. 622/45, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice (dále jen Společnost),
jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem
Identifikace dítěte a zajištění zdravotní péče v případě ošetření dítěte v léčebném zařízení. Souhlas se
zpracováním citlivých údajů se týká informací o zdravotním stavu dítěte a kopie kartičky zdravotní
pojišťovny a poskytuji jej po dobu účasti mého dítěte na příměstském táboře.
Dokumentace a propagace společnosti Attavena, jako například umístění mé fotografie nebo fotografie
mého dítěte na sociálních sítích, webových stránkách a jiných propagačních materiálech, které slouží pro
prezentaci Společnosti. Souhlas se týká mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, fotografie,
audio/videozáznamy nebo jiná zobrazení a poskytuji jej do jeho odvolání.
Zasílání newsletterů a nabídek organizovaných kurzů společností Attavena. Souhlas se týká mých
osobních údajů v rozsahu emailová adresa a poskytuji jej do jeho odvolání.
Společnost je oprávněna zpracovávat mé osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelů zpracování
a v souladu s příslušnou legislativou.
Společnost je dále oprávněna poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se Společností na
dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Společnost zavazuje uzavřít
smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.
Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů
a s Nařízením 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).
Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud
tento účel nelze dosáhnout jinak.
Prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly zpracování osobních údajů Společnosti, která podrobně popisuje Informační
memorandum Společnosti umístěné na webu Společnosti. Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je
dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:
 o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
 o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
 o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou
příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán,
 pokud zjistím, nebo se budu domnívat, že Společnost provádí zpracování osobních údajů, které je nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, mám právo požádat Společnost o vysvětlení a požadovat, aby byl vzniklý stav
odstraněn,
 o postupu, jak mohu uplatnit svá práva

V ………………………………………… dne …………………… Podpis ……………………………………….…….
ww.attavena.cz
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